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 شرح حال مؤلف

ای استان در یکی از روستاهای حرمة محله الکبر 1926عبداهلل القرضاوی در سال  یوسف

 آالیش به دنیا آمد.ای متدین و بیدر خانواده غربی مصر،

به  سال بیشتر نداشت که پدرش از دنیا رفت و عمویش سرپرستی او را 2کودکی: 

 اش فرستادند. و درسالگی به منظور حفظ قرآن کریم به مکتبخانه 5عهده گرفت. در سن 

ه برفت و عصرها سالگی برای تحصیالت جدید وارد دبستان شد. صبحها به دبستان می 7

ی از د، حافظ کل قرآن کریم شد. وسسالگی بر 10مکتبخانه، و پیش از آنکه به سن 

اش سپرده خواند به حافظهکودکی به تیزهوشی معروف گردید. هر چیزی را که یکبار می

تا کرد. اهالی روسخوب تالوت می مان دوران کودکی بخاطر اینکه قرآن راشد. در همی

 کردند.صدایش می «استاد یوسف»

ر نتظاصبرانه در اسالگی دورة ابتدائی را به پایان رسانید. بی 12تحصیالت: در سن 

نطا طشود، و دانشمندی بزرگ گردد. در شهر  «األزهر»روزی بود که وارد دانشگاه 

 صیل بهرای ادامة تحنشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی دینی را گذرانید. و بهای دادوره

انشنامة دبه اخذ  1952-3قاهره رفت، و به دانشکدة اصول دین راه یافت. و در سال 

 لیسانس با درجة ممتاز موفق شد.

 ریافتسپس در رشتة دبیری دانشکدة زبان عربی ثبت نام کرد و از آنجا نیز به د

عات زبان به مؤسسة تحقیقات و مطال 1957درجة ممتاز نائل گردید. در سال  لیسانس با

بی ات عرعربی، وابسته به جامعة کشورهای عربی وارد شد. و دیپلم عالی زبان و ادبی

ز با دریافت داشت. در همین سالها دورة سه سالة دکتری دانشکدة اصول دین را نی

اش پیرامون رسانید و به آماده ساختن رسالهبه پایان  1960 موفقیت گذرانید. و در سال

به  ر روع مصزکات در اسالم پرداخت، ولی پیشامدهایی چند باعث تأخیر آن شد، و اوضا

بة عالی دکترای خود را با رت 1973سال بعد، یعنی در  13خره وخامت گذاشت. تا باآل

 گرفت.
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دینی وزارت سرپرستی امور  1951های اداری: دکتر قرضاوی در سال مسئولیت

 ائمة اوقاف مصر در رابطه با خطابه و تدریس و سرپرستی مساجد، و سردبیری انجمن

زهر مشغول کل فرهنگ اسالمی األ در ادارة 1959دار گردید، و در سال جماعات را عهده

هاتی و شب به کار شد و مطبوعات و انتشارات را زیر نظر گرفت. و به پاسخگوئی سؤاالت

 ریزی دفترگردید، پرداخت و در برنامهد و غیره پیرامون اسالم مطرح میکه از طریق جرائ

برای مدیریت یک مدرسة  1961هنری ادارة دعوت و ارشاد شرکت جست. در سال 

ترین و علوم دینی نوبنیاد به کشور قطر دعوت شد. و این مدرسه را طبق اصولی

طقة ت یک مدرسة نمونه در منگذاری کرد. و بصورجدیدترین مبانی علمی و تربیتی پایه

 سالمیخلیج فارس درآورد. و طالب علوم دینی از اطراف و اکناف کشورهای عربی و ا

نوان آوردند. تا اینکه دانشکدة علوم تربیتی قطر تأسیس شد و به عبه این مدرسه روی

د و جها مروز،ااستاد و رئیس گروه مطالعات اسالمی به آن دانشکده منتقل گردید، و تا به 

قمند د، عالرسالتش را در همة دانشهایی که بتوانند در تحقیقات علوم اسالمی بکار آین

دة دانشکها ترجیح داد که بود. دانشکدة اصول دین را به همین جهت بر دیگر دانشکده

و در پژوهی اتفسیر و حدیث و عقاید و فلسفه و تاریخ و اخالق اسالمی بود. اما، دانش

یخ، ت تاری متوقف نمانده و همواره اصرار داشته است که در ادبیامحدودة علوم اسالم

ز صر نیفلسفه، علوم تربیتی، روانشاسی، جامعه شناسی، اقتصاد و مکتبهای فکری معا

 ارد.صاحبنظر باشد، و کتابخانة شخصی وی کتابهای مرجع همه این علوم را در برد

از اشتغاالت علمی و اداری،  فعالیتهای سیاسی و اجتماعی: استاد در کنار همة این

ار نبوده است. از همان سنین نوجوانی که به دبستان مسائل اجتماعی نیز هیچگاه برکن

رفت، با قلب و اعصاب و عقل و زبان و قلم و نظم و نثر خویش در صحنة فعالیتهای می

یان های مؤثر، دانشجوهای شیوا و ایراد خطابهاجتماعی حضور داشت، و با سرودن قصیده

کرد، وی مسئول انجمن دانشجویان را به تظاهرات بر علیه ستم و دیکتاتوری تشویق می

زهر بود، و در های دانشگاه األن و سایر دانشکدهنهضت اسالمی در دانشکدة اصول دی

زهر در فرماندهی اکیپهای دانشجوئی األنبرد کانال سوئز بر علیه استعمار انگلیس در کا
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ر این مسیر دعوت و مبارزه، انواع اذیت و آزار را متحمل گردید. عضویت داشت. استاد د

 در روزگار حکومت فاروق زندانی شد. 1949در سال 

به زندان  1962و  1954عبدالناصر دوبار در سال همچنین در دوران حکومت جمال

ر وادث کشو حو رفت. شاید تنها عامل پیوند عمیق، آگاهانه، زنده و مستقیم او با واقعیات

وده ببا جمعیت اخوان المسلمین و اش، ارتباط دیرینة او میهن گستردة عربی و اسالمی

ت سوخت گرایش داشت، به فضای درا از فضای شعر و ادب، که به آن سباشد، که وی 

ه بمد و و حرکتی فراگیر در جهت تکوین و تربیت نسلی اسالمی که اسالم را درست بفه

یر حت تأثانی تراه آن جهاد کند، انتقال داد. وی در نوجو درستی به آن معتقد باشد، و در

المسلمین و شخصیتهای بارز آن قرار گرفت. بزرگترین شخصیتی که در مکتب اخوان

النباء، مؤسس زندگی فکری و روحی تحت تأثیر او قرار گرفت، پیشوای شهید، حسن

دان آزاد شد، از زن 1965 بزرگترین نهضتهای اسالمی در قرن بیستم، بود. وقتیکه استاد در

ع س ممنوارتباط گرفتن با مردم از طریق سخنرانی و تدریحکومت نظامی وقت او را از 

 ر قالبدد را گردانید، و ابزار دیگری بجز قلم، برای او باقی نماند. ناگزیر، افکار خو

و ه ها در اختیار مردم گذاشت. استاد قرضاوی جایگاسلسله مقاالت و کتابها و رساله

رند ای در دلهای بسیار از جوانان کشورهای عربی و اسالمی دارد، و بسیامنزلت ویژه

نیدن شکسانی که پیوسته چشم انتظار انتشار کتابهای تازة او و مطالعة مقاالت و 

 یری،در کنفرانسها و سمینارهای علم یوسف قرضاوی های او هستند. استاد دکترسخنرانی

 جمله، و غربی نیز شرکت فعال داشته و دارد، که از آناسالمی در کشورهای اسالمی 

 جامعة یماتیسمینار تشریع اسالمی در لیبی، اولین کنگرة تاریخ در بیروت، جشنوارة تعل

 اسالمی درقهدانشمندان هند، و کنفرانس جهانی اقتصاد اسالمی در مکه مکرمه، کنفرانس ف

یان انشجونفرانس ساالنة اتحادیه دریاض، کنفرانس دعوت اسالمی در مدینة منوره، و ک

 توان نام برد.مسلمان در امریکا را می

یوسف »تاد، یک نمایشنامة منظوم به نام شتة اسوکارهای هنری و شعر: نخستین ن

های لیلی و مجنون و کلئوپاترای احمد شوقی بود که به تقلید از نمایشنامه «صدیق
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وسطه بود. دکتر یوسف قرضاوی را همة آموز سال اول متنگاشت، و در آن هنگام دانش

شناسند، اما کمتر کسی او را بعنوان شاعر مردم بعنوان خطیب، نویسنده و دانشمند می

ین دوستان و شناسد. در حالیه وی زندگی را از نوجوانی با شعر آغاز کرده، و در بمی

اشعار او ای از معروف است. ابیات زیر نمونه «قرضاوی شاعر»هایش بعنوان همدوره

 است:

 لی السجن! قلنا: شعبه فتحتت إقالوا: 
 مترطتتور  تت لی الصور! قلنا: القالو: إ

 بفستتنا!فهن املصتتلین بر تتی ف تته  
 

 خوابتتا!اهلل إل جمعوبا هبتتا فتتی  
 عتتنابا!   تتا اهتتا  ف ه بقتتر

 یتتنابا!املص فن بقوی ف ه   هوو
 

ا تملق و رایی که نوعاً بسههایی دارد، بجز مدیحی شعری سرودههااستاد در همة زمینه

پرستی سروکار دارد، و با طبیعت و منش او سازگار نیست. روح چاپلوسی و شخص

ست. ابزرگ وی بعنوان مرد علم و عمل و اندیشه و دعوت اسالمی در اشعارش متجلی 

 وثیر نان تأاشعار استاد با روانی و اصالت و صداقت و احساس و سبک داستانی، آنچ

نظیر و زبانزد خاص و پرداخت، شاعری کماگر اندکی به شعر و ادب مینفوذی دارد که 

ه به نویسندگی در و شاعری را ترک گفته، و یکسرو بعکس، شعر گردید. اما عام می

های دانش های پرارزشی را از فرآوردههینجآورده، و گنیات گوناگون اسالمی رووعموض

سلهای رای نبکه راه رهایی و خوشبختی را  و اندیشة اسالمی به امت اسالمی تقدیم کرده،

 حال و آیندة مسلمانان جهان روشن گردانیده است.

 کتابها و مقاالت

تبه به مر 2تألیف شده و تاکنون  1951. در سال ةلسنمن الکتاب وا ةنیقطوف دا -1

 چاپ رسیده است.

ید زهر تألیف گردبه دستور رؤسای األ 1960. در سال سالماإلالحالل والحرام فی -2

تا به زبان انگلیسی و زبانهای دیگر ترجمه شود. این کتاب در جهان اسالم مورد 

مرتبه به چاپ  10قبول همگان قرار گرفت و تاکنون در قاهره و دمش و بیروت 



 

 13   شرح حال مؤلف
 

رسیده است و به چند زبان از جمله اردو ترکی و فارسی ترجمه شده و منتشر 

 گردیده است.

چاپ رسیده، و  مرتبه به 4تألیف شده و تاکنون  1961سالم. در سال اإلفی ةالعباد -3

 اینکه ـ بحمداهلل ـ ترجمة فارسی آن در دسترس شما است.

و به  مرتبه به چاپ رسیده 3تألیف شده و تاکنون  1966الحق. در سال الناس و -4

 زبانهای ترکی و فارسی ترجمه شده و منتشر گردیده است.

مرتبه  2تألیف شده و تاکنون  1967 سالم. در سالالفقر وکیف عالجها اإل مشکلة -5

 ست.ابه چاپ رسیده و به زبانهای اردو و فارسی ترجمه شده و منتشر گردیده 

ه است و بار به چاپ رسید 5تألیف شده و تاکنون  1969در سال  ةالحیااإلیمان و -6

 به فارسی نیز ترجمه شده و منتشر گردیده است.

قه مقارن و ر گردیده، و اثر مهمی در فدر دو مجله منتش 1969. در سال ةفقه الزکا -7

زکات در »ترین وجهی به بررسی همه جانبة هحقوق تطبیقی است که به شایست

ک از ی هری، در پرتو قرآن و حدیث، و با مراجعة دقیق به منابع معتبر فقه«اسالم

 مذاهب مشهور اسالمی، پرداخته است.

 1972مکان. در سال ن واإلسالم خلودها وصالحها للتطبیق فی کل زما شریعة -8

 منتشر گردیده است.

 منتشر گردیده است. 1977در سال  سالم.الخصائص العامة لإل -9

ای از تحقیق موضوعی در قرآن است، که به فارسی نیز القرآن. نمونهیر فیالس -10

 بار به چاپ رسیده است.ترجمه و متن و ترجمه تاکنون چندین

 نوشته شده و 1966که در سال . یک نمایشنامة تاریخی است عالم وطاغیة -11

 بار به چاپ رسیده و به ترکی و فارسی ترجمه شده است. 2تاکنون 

 ای از فتاوای استاد، و راه حلهای اصیل اسالمی برایسالم. مجموعههدی اإل -12

 مشکالت مسلمانان معاصر است.

 ردیده است.منتشر گ 1977سالمی، در سال المجتمع اإلغیرالمسلمین فی -13
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ترکی  تألیف شده و به 1971. در سال متناوکیف جنت علی أة توردالحلول المس -14

 ترجمه شده است.

 منتشر شده است. 1974. در سال ةو ضرور یضةفرسالمی الحل اإل -15

ابطه رجلد کتاب درسی در  20همچنین استاد دکتر یوسف قرضاوی در تألیف بیش از 

رنامة و غیره، طبق ب اخالقفلسفه،  شناسی اسالمی،با توحید، فقه، تفسیر، حدیث، جامعه

 وزارت آموزش و پرورش قطر، همکاری مؤثر داشته است.

یز می ناستاد دکتر یوسف قرضاوی برای کنفرانسها و سمینارهای مختلف علمی و اسال

اند. هی تهیه کرده است که به صورتهای گوناگون انتشار یافتدمقاالت تحقیقی متعد

ه و را بر عهده داشت ت استادمستمراً نشر مقاالها و مجالت متعددی همچنین، روزنامه

در دمشق، و  اإلسالم،ة، در مصر، و حضارةسالم، الدعودارند که األزهر، نوراإلسالم، منبراأل

وعی ع والی، در هند، و المجتمسالمم المعاصر، در لبنان، و البعث اإلالمسلالشهاب و

 د.انسالمی، در کویت، و الدوحه در قطر، از آن جملهاإل

 
. بیروت، 46-5، ص3فی العصر الحدیث ج  ةمیاإلسال ةاقتباس از کتاب شعراء الدعو»

 .«م 1978هـ ق ـ  1398مؤسسه الرساله، 



 

﴿                            

                  ﴾  

 .(58 -56 /الذاریات)

 زی ]وجن و انس را نیافریدم مگر برای آن که مرا عبادت کنند و از آنها رو»

طلبم، همانا خداوند، روزی دهندة نیرومند خواهم و خوراک نمیاستفاده[ نمی

 .«استوار است

 مقدمة مؤلف بر چاپ دوم

طلبیم و از آفات نفسانی و ستاییم و از وی یاری میخداوند است، او را میآن ستایش از 

درود  و یاران و نزدیکانش صر خدابریم و بر پیامبانحرافات عملی خویش به او پناه می

 فرستیم.می

الح و است که پس از پیدایش و اص «فی اإلسالم ةالعباد»این، چاپ دوم کتاب من 

 شد، در آمده است.ت که تاکنون با آن عرضه میسشکل نختوسعه، به شکلی غیر از 

 و این موضوع درباشد این کتاب، متضمن تحقیقی راجع به احکام فقهی عبادت نمی

ش را یق تکمیل و اتمامکه از خداوند متعال توف «تیسیر الفقه»کتاب دیگری بنام 

به  و اسرار آن وخواهم، بررسی شده است، بلکه بحثی دربارة حقیقت عبادت و ارزش می

 باشد.عبارت دیگر، بحثی دربارة فسلفة عبادت از نظر اسالم می

 هدف ،هکوییم اگر بخواهیم منظور خود را با یک واژة اسالمی اصیل بیان کنیم، باید بگ

 فته استباشد. فقه به مفهومی که در قرآن و سنت بکار رما از این مباحث، فقه عبادت می

حکام ایج آن که عنوانی است برای شناخت اصول و شرایط و یا به معنای اصطالحی را

 فرماید:ظاهری و جزئی عبادت. چنانچه خداوند می

﴿        ﴾ (98 /انعام). 

 .«ایمکنند مشخص نمودهها را برای کسانی که فقه )درک( میها و نشانهآیه»



   

 عبادت در اسالم                16 
 

 گوید:و نیز می

﴿      ﴾ (179 /اعراف). 

 .«کندفقه دریافت و فهم نمی ،آنان دلهایی دارند که بوسیلة آن»
 گوید:و نیز می

﴿                   ﴾ (122 /توبه). 

 .«ت قوم خود را بیم دهندتا پس از بازگشو تا در دین تفقه نمایند »
 :صهمچنین قول پیامبر

 «ینِ َ ْن ُیِرِد اللَُّه ِ ِه َخْ ًرا ُیَفقِّْهُه ِفي النِّ»
گرداند یماگر خداوند بخواهد به کسی خیر برساند، او را در دین، آگاه )فقیه( »

 .«بخشد)یا به او آگاهی و فقه دینی می
 ود بکارتلقی و فهمیده ش مفهوم اصطالحی که مبادا بهاما من این کلمه را از ترس این

ح رجیتراین نبردم زیرا که منظور من این نیست، کلمة فلسفه را نیز دوست نداشتم. بناب

 قرار دهم. «عبادت در اسالم»دادم که عنوان کتاب را 

ای زندگی نیست بلکه اولین اصلی است که عبادت یک موضوع فرعی و حاشیه

خطاب  ن رو،کرده و پیامبرانی را برانگیخته است و از همی خداوند بخاطرش کتابها نازل

 فرموده است که: صبه پیامبر خود، حضرت محمد

﴿                                

  ﴾ (25 /انبیاء). 

ود کردیم که معبم مگر آنکه به او وحى مىو هیچ رسولى را پیش از تو نفرستادی»

 .«[ جز من نیست، پس مرا بپرستید]راستینى
 :و اولین شعار و پیام هر دعوت الهی این بوده است که

﴿           ﴾ (36 /نحل). 

 .«خدا را عبادت کنید و از طاغوت دوری گزینید»
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 و

﴿              ﴾ (65 /اعراف). 

 .«خدا را عبادت کنید که جز او معبودی برای شما نیست»
لهی اسالت رخداوند این حقیقت را در آخرین کتاب خود )قرآن( در آخرین دعوت و 

 م نموده، آشکارا اعالنیز مورد تاکید قرار داد صاش محمدفرستاده)اسالم( بوسیلة آخرین 

ن هانیاجمقصد نهایی از آفرینش انسانهای مکلف، شناخت و عبادت خداوند پرودگار  که

 باشد.اندیشمند و انتخابگر میناطق،  ن راز آفرینش انسان، موجوداست و ای

﴿              ﴾ (56 /الذاریات). 

گرش و شت و نقرار داده، آن را در برداعبادت را مورد ستم  [حتی مسلماناناما مردم ]

 ارزیابی و عمل از چهره و محتوای حقیقی خارج نمودند.

بینیم که گروهی از مردم به عبادت، همچون یک هدف قابل توجه بنابراین می

لقی تنگرند، بلکه آن را صرفاً ابزاری برای اصالح نفس و پیرایش و پرورش درونی نمی

ه در سطحی ک زار اصالح و تربیت، بلکه دروان وسیله و باالترین ابکنند، و نه تنها به عنمی

ا یا صورت امکان قابل جایگزینی به وسیلة روشها و عواملی که از سوی برخی ملته

 دهند.دولتهای غیر مسلمان مطرح و معمول گردیده است، بدان اهمیت می

 آن را در جهتیای دیگر که به ارزش و منزلت عبادت معترف و معتقد هستند، عده

ة ت کنندهدای ونادرست قرار داده و برای کسی غیر از پروردگار و آفریننده و نظام دهنده 

گیرند یا این که یممعبودهای دیگری  [یا غیر از اوبا خداوند ]دهند و جهان انجام می

ه در کنند تا آن جا کگروههائی از مردم، یکدیگر را پروردگار و معبود خویش تصور می

یر غن برای بینیم. بعضی از آناان مسلمانان این روزگار هم آلودگی به این گمراهی را میمی

هراسند و برای او می از غیر خدانمایند و یا ا تقدیس میکنند یا غیر او رخدا تعظیم می

 نهند.کنند و به فرمانش گردن میقربانی می

ته آن را در جهتی که شایسته گروه دیگری از مردم، به منزلت و نقش عبادت ایمان داش

دهند اما خداوند را از طریقی که خود فرمان داده و مقرر نموده است، است قرار می
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باشند. در نتیجه کنند و به روشها و شکلهای عبادی تعیین شده پایبند نمیعبادت نمی

ه در پیش گرفته خود را به سختی افکنده از را صغیر از راه خدا و شیوة پیامبرراهی 

راست منحرف شده، عبادات را در نتیجة پیروی از مسلکهای ناصحیح، در میان بدعتها و 

انحرافات موروثی فرو برده و چهرة آنها را دگرگون ساختند و از روش اصالحی و 

ها و ورزیدند. زیرا اسالم کجرویبخشی دین خود در زمینة عبادات غفلت سامان

ها و اضافات نادرست آن را از ح نموده پیرایهانحرافات تحمیل شده بر عبادت را اصال

اندیشی قرار داده روی و درستهایی براساس میانهمیان برده و برای آن اصول و پایه

 است.

خداوند آن را مقصود آفرینش  کهبینیم که معنی عبادت را ]را می دستة دیگری

از  یره شمول عبادت،اند. در نظر این عده داناقص و نارسا فهمیده [استمحسوب نموده 

طه مربو های معروفی چون نماز، روزه، زکات، حج، ذکر، تالوت و دعاهایشعائر و آیین

 ورود و بدلیل همین برداشت ناقص، کوتاهیهای خود نسبت به دیگر اوامر فراتر نمی

گیرند. اند، بگردن نمیهای زندگی را در برگرفتهنواهی و احکام اسالمی را که تمام عرصه

ای که قرآن و سنت مطرح نموده و سرآمدان امت بگونه] وجود آن که عبادت با

 گردد.تمامی دین و زندگی را شامل می [انددریافته

ة زمین بدین سبب وظیفة خود دانستیم برداشتهای غلط و مفاهیم اشتباهی را که در

 موده،عبادت براندیشة بسیاری از مسلمانان امروزی حکمفرما گردیده است، تصحیح ن

خواهند در ارتباط با ارزش و منزلت عبادت اسالمی به ها میافکار انحرافی را که بعضی

شریع مغز مسلمانان فرو کنند، طرد نماییم و مفهوم حقیقی، دایره شمول و حکمت ت

ه کاریم دعبادت و اصالحات و راهنماییهای اسالم در مورد آن را روشن کنیم و معلوم 

 ای و چگونه بپرستیم؟یم، چرا بپرستیم به چه وسیلهچه کسی را باید بپرست

ائر شع» نواندر ضمن، تحقیقی راجع به اسرار و آثار عبادات بزرگ اسالمی که تحت ع

اند، انجام به خود گرفته «عبادات»م شوند و در اصطالح فقهی ناه میشناخت «اسالمی

 ایم.داده
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مله جهای مزبور که از در آیین کتاب را با فصلی دربارة بهترین روش آموزش عبادات

 ایم.شوند، به پایان بردهده میماریمبانی اسالم ش

ز جاب اشاید توانسته باشم با تدوین این کتاب، مقصود خویش را نمایان ساخته، ح

ا رای مروی این جنبة اساسی و مهم اسالم بزرگ برگیرم. اسالمی که خداوند آن را ب

 ه است.ر دادرا بر ما تمام کرده و آن را دین ما قرا تکمیل نموده و بوسیلة آن موهبتش

اش گرداند مندیی من و ناشر و خوانندهخواهیم که این کتاب را مایة بهرهاز خداوند می

ر الص دو لغزشهای فکری و قلمی احتمالی مرا مورد عفو قرار دهد و ما را توفیق اخ

ت سیر به سوی مقاما وپیشگام های راهروان عبادت و پیروزی از شریعت و عروج در پله

﴿          ﴾ ت.مرحمت نماید که او شنوای اجابتگر اس 

  1391ول األدوحه، اول ربیع

 یوسف القرضاوی



 

 نخستین وظیفه انسان، در هستی

ام است؟ مأموریت من در هستی چیست؟ رسالتم در این زندگی کد ؟امچرا بوجود آمده

ش ین سؤالی است که هر انسانی باید از خود بپرسد و مدتی برای جستجوی پاسخا

 بیاندیشد.

ابل گذشت است، ولی جهل انسان ق [آمدهای بزرگی داشته باشدهرچند پی] هر جهلی

را  نسبت به راز هستی و هدف زندگی و رسالت نوعی و شخصی خود در این کرة زمین

 توان کوچک شمرد.نمی

 ندگی رازاین است که  [انسان] نگ برای موجودی عاقل و با ارادهو نبزرگترین عیب 

مند باشد، نه به سرانجام خود خبری بگذراند، همچون حیوانات بخورد و بهرهبا بی

 ناگاهببیاندیشد و نه چیزی از حقیقت وجود و طبیعت اطراف خویش بداند، تا آن که 

ار ده گرفتشناشناخته مواجه سرانجامی مرگش فرا رسد و بدون هیچگونه آمادگی قبلی، با 

. در خبری و ناآگاهی و انحراف در طول زندگی کوتاه یا دراز مدت خود گردد..حاصل بی

بخشد و گریزگاهی وجود ندارد، پشیمان گردیده و چنین موقعی که ندامت سودی نمی

 کند!آرزوی نجات می

 : برایسد کهه از خویشتن بپربنابراین هر انسان عاقلی الزم است که قبالً توجه نمود

 من چه بوده است؟ ام؟ و هدف از آفرینشچه آفریده شده

 های همیشگیپرسش

باید یکه کسی به این سؤال پاسخی بدهد یا بگیرد، بلکه قبل از طرح آن، مپیش از آن

 وضوح دو سؤال دیگر از خود بکند تا پاسخ مزبور، برایش روشن گردیده و حقیقت با

 ن هیچ ابهام و پوشیدگی( آشکار شود.کامل )و بدو

ورده آام؟ بعبارت دیگر چه کسی پدیدم سؤال اول این است که: من کیم و از کجا آمده

 است؟

 روم؟و سوال دوم این که: پایان کار من چیست و پس از مرگ به کجا می
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ه؟ ها را با کلمات مختصر از کجا؟ به کجا؟ و برای چبعضی از متفکران، این پرسش

 اند.رح نمودهمط

 یوستهاینها سه سؤالی هستند که در تمام مدت اندیشه و تفکر با انسان بوده، پ

آن،  طلبند. پاسخی که بدونمیهمراهش مانده و بر او فشار آورده و پاسخی مناسب 

یزی وجود انسان و جایگاه و رسالت او در هستی، معلوم و مشخص نخواهد گردید، چ

توان ی چیست و از کجا و متوجه به کجاست، چگونه میکه معلوم نباشد چیست؟ برا

 قابل تشخیص باشد؟

 های شرق و غرب در یافتنپرسشهای فوق، پرسشهای جاودانی هستند که تمام فلسفه

 شوند.اند و اگر نکوشند، فلسفه محسوب نمیپاسخی برای آنها کوشیده

 ـ از کجا؟ ـ به کجا؟ ـ برای چه؟

ده ن مرا آورچه کسی مرا و نیز این جهان بزرگ پیرامو ام،من انسان، از کجا آمده

 است؟

جا کمن پس از وجود یافتن در این عالم به کجا خواهم رفت، این هستی نیز به 

 از کتاب زندگی، چه چیزی قرار دارد؟خواهد رفت و پس از این صفحات 

 چرا من در این جهان آفریده شدم؟ آیا در این جا مأموریت بخصوص و رسالت

 موریت چیست؟ای دارم؟ این رسالت و آن مأژهوی

 از کجا؟

ماس تسؤال اول، همان نقطة اساسی نزد مادیگران است که جز به آنچه برخورد و 

های خویش همستقیم با حواس داشته باشد، ایمان ندارند. آنها که ندای فطرت را در سین

ار صب عجیبی اصرخاموش ساخته و با منطق عقلی مغزهای خویش مقابله نموده با تع

باشد، خودبخود پدید آمده و با همة نظم و کنند که این جهان و هرکه در آن میمی

 است! تصادف کوناستحکامی که دارد، نتیجة 

پذیرند، اعتراف دارند که خود و جهان پیرامونشان، ولی کسانی که ندای فطرت را می

شوع و توکل و استمداد، به سوی پروردگار بزرگی دارد که دلهایشان با تعظیم و امید و خ
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کنند و همان نماید. این چیزی است که در ژرفای وجود خویش احساس میاو توجه می

 دینی است که در این بیان قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است:

﴿                                 

                     ﴾
 .(30 /روم) 

طرت [ ات را با حّق گرایى تمام به سوى این دین بگردان. از فپس روى ]دل»

وند [. آفرینش خداالهى که مردم را بر اساس آن پدید آورده است ]پیروى کن

 .«دانندپذیرد. دین استوار این است. ولى بیشتر مردم نمىنى نمىدگرگو
 این صدای فطری، ممکن است در اوقات آسایش و فراغت آدمی، خاموش گردد یا

دی، صاحب آن بطور عمدی مغلوبش سازد، اما هنگامی که حوادث تلخ و رویدادهای ج

اطراف خویش قطع  از مردم کنند و امیدشانسان را با گرفتاریهای سخت مواجه می

ی در گردد، این صدا، همراه با روی آوردن به خدا و تضرع و خشوع امید و پوزش طلبمی

 گردد.برابر او، آزاد می

شتی کواب داد: آیا سوار دربارة خدا پرسش نمود، ج / ی از امام جعفر صادقمرد

هم بشما را ای؟ گفت: چرا، گفت: آیا هیچ اتفاق افتاده است که باد شدید تعادل نشده

 نجات بزند؟ گفت: آری گفت: طوری بوده است که امیدت از همة دریانوردان و ابزار

ه کبریده شود؟ گفت: آری. گفت: پس از آن در قلبت خطور کرده است که کسی هست 

 تواند نجاتت بدهد؟ گفت: آری، گفت: آن، همان خداست.در صورت اراده می

 یقت اشاره دارند:مجید بر این حقآیات بسیاری از قرآن 

﴿                      ﴾ (8 /زمر). 

عا دته و و زمانی که به انسان بال و مصیبتی رسید به طرف پروردگار خود بازگش»

 .«(خواهدو رفع آن مصیبت را از او می)کند می

﴿                     ﴾ (32 /لقمان). 
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 در آن)و هرگاه که )دریا طوفانی شود( موجی مانند کوهها آنها را فرو گیرد »

 .«خوانندخدا را با عقیدة پاک و اخالص کامل می (حال

﴿                      ﴾ (67 /اإلسراء). 

و چون در دریا به شما خوف و خطری رسد در آن حال به جز خدا همه را »

 .«کنیدفراموش می
کنم و می من با درک نقص وجودم، هستی ذات کاملی را احساس»گوید: دکارت می

ه تمام بینم که دریافت مزبور را، آن ذات کامل آراسته بخود را ملزم به این عقیده می

 .«اشته استباشد، در نهاد من کیصفات کمالی که خداوند م
باشد، ایمان به نیروی مافوق جا که شعور مزبور زاییدة فطرت اصیل انسانی میاز آن

و  سکونیمطبیعت و برتر از اسباب طبیعی، واقعیت مشترکی میان همة انسانها از نقاط 

 باشد.نژادها و اقوام گوناگون و مراحل تاریخی مختلف می

د علم و ممکن است گروههای انسانی فاق»گوید: نسوی میرگسون، فیلسوف فراب

 .«فنون و فلسفه یافت شوند، اما هرگز گروهی فاقد دین پیدا نشده است
 ز مدت معینی ازاهرچیزی امکان دارد پس »نویسد: رنان، در تاریخ ادیان میارنست 

ی ابودنا میان برود و حتی ممکن است از کاربرد عقل، صنعت و دانش خودداری شود، ام

نسانی اخواهد اندیشة دیانت امکان ندارد. دین بعنوان دلیل نادرستی مذهب مادی، که می

 .«را در تنگناهای پست زندگی زمینی محصور نماید، باقی خواهد ماند
ه و، رااگر منطق فطرت، نه بعنوان وجدان صرف یا عقل محض، بلکه آمیزشی از هر د

بیند تا ناپذیر میرورتی اجتنابیمان به خدا را ضبرد، عقل و خرد نیز ابسوی خدا می

 ون هیچقل بدبوسیلة آن بتواند هستی انسان و جهان و زندگی را توجیه نماید. زیرا که ع

ین بدو  آموزش و اکتسابی به قانون علیت، همچون دیگر بدیهیات ابتدائی ایمان دارد

 تصور کند. دون فاعل و چیزی را بدون سازندهتواند کاری را بجهت نمی

قانون علیت، همان اصلی است که آن عرب با سادگی تمام در پاسخ به پرسش راجع 

پشگل شتر، دلیل وجود شتر است و جای »گوید: ساخته می گونه مطرحبه خداوند، بدین
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تواند تصور نمود که آسمانهای گردان و زمینی که پا، نشانة راهسپار؛ حال چگونه می

 «پرموج دلیل وجود خداوند نباشند؟ ریاهایهاست و ددارای گذرگاه
د، نداشته باشی دربارة آفریگار شک»گوید: عی معروف، اسحاق نیوتن میدانشمند طبی

 «یربنای این هستی تصادف محض باشد!زیرا که قابل تصور نیست که اساس و ز
ر دیابد، هرچه آگاهی انسان از شگفتیهای هستی و زیبایی و استواری آن افزایش می

 گار وصورتی که به اطالعات سطحی اکتفا نکرده باشد، ایمانش نسبت به وجود آفرید

ه از قول در این زمین «اسپنسر»شود. ر میحکمت و عظمت و صفات کاملی او زیادت

ود هرچه دامنة علم گسترش یابد، دالیل محکم برای وج»چنین گفته است:  «هرشل»

شناسان و کند. بنابراین، زمینایش پیدا مینهایت دارد، افزخالق ازلی که توانائی بی

مان هدن به بنیاد علم که دانها در استحکام بخشیشناسان و فیزیکدانان و کیهانریاضی

 .«اندبنیاد عظمت خداوند یگانه است، شرکت نموده
داند که از اکسیژن و ئیدروژن نگرد و میدانشمندی که به قطرة آبی می»گوید: باز می

 نمود، بجای آب، چیزیبت معینی ترکیب شده است که اگر اندک تغییر میآنهم با نس

بیند ای نمیآمد، بیشتر و عمیقتر از کسی که آن را جز یک قطرة آب سادهدیگری پدید می

ای برف و همینطور دانشمندی که تکهپی به قدرت و عظمت آفریدگار خواهد برد. 

رة کند، بهتر از کسی که آن را جز قطمیزیبائی هندسی و انشعاب دقیق آن را مشاهده 

 .«یابدکند، جمال و حکمت دقیق آفریننده را درمیای تصور نمیباران منجمد شده
 را به الحاد اطالع اندک و ناچیز فلسفی، عقل آدمی»گوید: فرانسیس بیکن هم می

د. برای این گردها را به ایمان رهنمون میکشاند ولی پیش رفتن و تعمق در آن، اندیشهمی

تر ن فراکه اندیشة انسان در برخورد علل و اسباب ثانوی پراکنده، توقف نموده از آ

های زنجیر علتهای متعدد چگونه بهم رود، اما اگر ژرف اندیشی کرده ببیند که حلقهنمی

 .«لیم به خدا نخواهد داشتای جز اعتراف و تسهپیوندند، چارمی
که در دانشهای جهان، استوار و در اعماق آن آنچه ذکر شد، گواهی کسانی است 

هایی در تأیید ایمان به خدا! اما شک و الحاد از کسانی اند، شواهد و نمونهور بودهغوطه
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اند. همانطور هایی از علم را شناخته یا فلسفة ناچیزی خواندهگیرد که تنها پوستهمنشأ می

 که بیکن اظهار داشته است.

باشد بلکه یک ضرورت عقلی نیز هست. در ریزه فطری نمیایمان به خدا فقط یک غ

رح آمیزی مطغیر اینصورت، یعنی عدم چنین ایمانی، سؤالی که از طرف قرآن بطور تعجب

 جواب خواهد ماند!گردیده بی

﴿                      

   ﴾ (36 -35 /الطور). 

 آیا این خلق )بدون خالق( از نیستی صرف به وجود آمدند؟ یا خود خالق»

ا از ه آنهمعلوم است ک)خویشند؟ یا آن که آسمانها و زمین را این مردم آفریدند؟ 

ر داند؟ خودشان هم آفرینندة خود نیستند و هیچ کدامشان نیز هیچ پدید نیامده

اند! در این صورت گی زمین و آسمانها را ننمودههیچ زمانی دعوی آفرینند

 .«(آفریننده کیست؟
ه تواند پاسخی جز آن داشتنمی [بخودی خود] ی این سؤال جز یک پاسخ که انسانبرا

 اند:باشد، وجود ندارد همانگونه که مشرکان هم اعتراف داشته

﴿                         ﴾
 (9الزخرف / ) 

واب اگر از مشرکین بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است البته ج»

 «دهند: خدای مقتدر و دانا آفریده است

 مقصد کجاست؟

دهند که انسان پرسش دوم این است: به کجا؟... مادیگران پاسخی به این سؤال می

کشد. آنها دربارة سرانجام انسان پس از رخت را به حضیض حیوانیت فرو میکرامتمند 

گویند: به فنا و نیستی مطلق! زمان او را کشیدن از دنیای گذرا با کامل راحتی و سادگی می

کشد و جسد مزبور را به )انسان را( هم مانند میلیونها جانور دیگر بکام خود فرو می
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آورد که بوسیلة باد به هر و آن را به صورت خاکی در می نمایدعناصر نخستین تجزیه می

 گردد.سو پراکنده می

 ها بیرونرحم»نظر اینها بدین ترتیب است که: تمام داستان انسان و زندگی او از 

انداز، نه پاداش و کیفری، در این چشم نه ابدیتی وجود دارد و «بلعددهند و زمین میمی

کسان یاست،  انجام داده با آن که همة بدیها را مرتکب شدهکسی که باالترین خوبیها را 

باشد: کسی که عمر خود را در خدمت مردم و برخالف شهوات خویشتن سپری می

 مردم ساخته است همانند کسی است که همة زندگیش را بکام شهوات و هوسها و بر ضد

ه وده با کسی ککه حیات خویش را فدای راه حق نمگذرانیده است. در این برداشت آن

 شود.می زندگی دیگران را قربانی راه باطل و تجاوزات خود گردانیده، مساوی قلمداد

را های روی زمین کدام است؟ و چاگر چنین باشد، وجه تمایز انسان با دیگر پدیده

 اند و از مواهبی برخوردارهای پیرامون وی تحت فرمان و تسخیرش قرار گرفتهتمام پدیده

اشیدن پباشد؟ و اگر سرانجام او از هم که هیچ موجودی غیر از او دارا نمی گردیده است

 رازی و نابودی است، این احساس کمال و جاودانگی که وجودش را فرا گرفته است چه

 دارد؟

اند فهمند که برای این دنیا آفریده نشدهروند، آنها میدانند که به کجا میاما مؤمنان می

 رای آنها آفریده شده است.بلکه این دنیاست که ب

اند و در طول یابند که برای زندگی جاوید در دنیای پایداری آفریده شدهآنها در می

توشة  زندگی این دنیا فقط صالحیت و آمادگی الزم برای جهان دیگر را کسب نموده،

تة ورود روند تا شایسهای کمال معنوی و روانی باال میجا را برگرفته و از پلهمورد نیاز آن

ف جا که از طرای شوند که جز پاکان را امکان ورود بدان نیست، و در آنبه جایگاه پاکیزه

 شود:گماشتگان و کارگزاران خدا به آنها گفته می

﴿            ﴾ (73 /زمر). 

 .«دنه به آن درآییاید ]و خوش باشید[. جاوداسالم بر شما باد. پاک بوده»



 

 27   نخستین وظیفة انسان در هستی
 

کلی به نیکوترین ش جهان رار دانای حکیمی که این تواند به آفریدگاعقل آدمی نمی

هاده ای را میزان و حسابی نای قرار داده و هر پدیدهساخته و برای هر چیزی در آن، اندازه

، اولگراست، ایمان آورد و سپس معتقد شود که جریان این زندگی تمام خواهد شد، چپ

ت و دس یده، دزد، دزدی خود را انجام داده و قاتل خونخوار به آدمکشی پرداختهچاپ

ای را که عدالت خداوندی از این مجرمان، انتقام نخواهد گرفت و ضعیف ستمدیده

 وکاریز آسمان نداشته است، یاری نخواهد نمود و شخص نیکیاوری جز خدا و پناهی ج

ای ودهر بیهه است پاداش نخواهد داد! این کارا که با ستم و بدخویی مردم مواجه گردید

نیان است که از آفریدگار چنین هستی متنوعی به دور است و تصور باطلی است که ب

را  ای خالف آن استوار گردیده است. قرآن این حقیقت بزرگآسمانها و زمین بر قاعده

 دهد:چقدر جالب توضیح می

﴿                            

                     ﴾  (115/مؤمنون-

116). 

گردید؟ خداوند، ایم و بسوی ما باز نمیاید که شما را بیهوده آفریدهآیا پنداشته»

. خدایی جز او نیست ت. هیچتر از این اس، منزه و بلند پایهفرمانروای حقیقی

 .«بزرگوار است پروردگار عرش

﴿          ﴾ (36 /القیامه). 

 .«؟کند که بیهوده و بیکاره رها خواهد شدمی آیا انسان گمان»

﴿                            

                         

                     

 ﴾ (22 -21 /الجاثیه). 
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گان هاند که همانند ایمان آوردآیا کسانی که مرتکب بدیها شدند، خیال کرده»

دهیم و زندگی و مرگشان با آنان یکی است؟ چه بد درستکار قرارشان می

بوده  کنند. خداوند، آسمانها و زمین را بر پایة حق آفریده و هدف اینقضاوتی می

اشته که به کسی ستم روا د آناست که هرکسی به سزای اعمال خود برسد، بی

 .«شود

﴿                              

                         

                ﴾ ( / 27-28ص). 

نی است کاری نیافریدیم، این پندار کساآسمانها و زمین را از روی باطل و بیهوده»

اند که اشخاص با اند، پس وای بر کافران از آتش جهنم. یا پنداشتهکه کفر ورزیده

ن ا همچورزمین قرار خواهیم داد یا تقواپیشگان ایمان را همچون تباهکاران روی 

 .«زشتکاران محسوب خواهیم داشت؟

﴿                        

                      

   ﴾ (38 -40 /دخان). 

ا رآنها ، ایمدهو آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است، به بازى نیافری»

مگى یعاد همبه راستى روز قیامت  .دانندایم ولى بیشترشان نمىجز به حّق نیافریده

 .«آنان است

 فریده شده؟چرا انسان آ

 خلوق وه او مکپس از دریافتن این اید آن را از خود بپرسد ]انسان باما سومین سؤالی که 

 بطور ساده این است که: [پروردة آفریدگار و پروردگاری است

ام؟ و در های دیگر ممتاز گردیدهام؟ و چرا از پدیدهـ برای چه در این دنیا آفریده شده

 پهنة زمین، چه مأموریتی دارم؟
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یش ای، راز صنعت خوو آسان است: هر سازنده پاسخ سؤال فوق از نظر مؤمنان آماده

دة داند، خداوند تعالی سازنو انگیزة دادن شکل خاصی به آفریدة خویش را بخوبی می

این انسان  گارا،انسان و آفریننده و گردانندة کار اوست. پس باید از او بپرسیم که: پرورد

 ا برایای؟ آیپدیده آورده را برای چه آفریدی؟ آیا او را صرفاً برای خوردن و آشامیدن

د و از گری؟ آیا هدف از خلقت او آن بوده است که فقط روی زمین راه بروبازی و بیهوده

دی که آفری نتایج خاک بخورد و دوباره به خاک برگردد و قضیه تمام شود؟ آیا برای این

مت فاصلة کوتاه میان تولد و مرگ را با رنج و سختی بگذراند؟ در این صورت حک

 ای چیست؟ویژگیها و نیروهای عقلی، ارادی و روانی که به انسان بخشیده

برای  فرماید که انسان راخداوند در کتاب جاودان خود در پاسخ به سؤال ما بیان می

ت به جانشینی در زمین آفریده است. این از وضیعت آدم و آرزویی که فرشتگان نسب

 باشد:منزلت وی داشتند، آشکار می

﴿                                

                           

      ﴾ (30 /بقره). 

دهم، که پروردگارت به فرشتگان گفت: در زمین جانشینی قرار میو هنگامی »

ریزد؟ در حالی کند و خون میدهی که فساد میآیا کسی را در آن قرار می :گفتند

نماییم؟ گفت: من چیزی را کنیم و تقدیست میکه ما با ستایش تو تسبیح می

 .«دانیددانم که شما نمیمی
و  ایستهباست که انسان پروردگار خویش را بطوری  اولین مسأله در این جانشینی آن

 فرماید:ة طالق میشایسته بشناسد و عبادت کند. خداوند در آخرین آیة سور

﴿                             

                        ﴾(12 /طالق). 
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رمان ا و فخداوند کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز امثال آنها ر»

ی ة علمرا میان آنها نازل کرد تا بدانید که خداوند بر هر چیزی قدرت و احاط

 .«دارد
 ت.آسمانها و زمین قرار داده شده اسمقصود آفرینش  در این آیه شناخت خدا،

 فرماید:همچنین می

﴿                             

                  ﴾ 
 .(56-58 /ذاریات) 

اى از آنان هیچ روزىجن و انسان را جز برای عبادت خودم نیافریدم، »

ده خداوند است که روزى دهن، خواهم که به من خوراک بدهندخواهم و نمىنمى

 .«[ توانمند استواراست ]همان
 و در احادیث قدسی آمده است:

ستعني  كم وال أل لةق إين  ا خلقتكم ألستأبس  كم  ن وحهة وال ألستكثر  كم  ن !یا عبادي»
طویال  عبنوينم لت ن وحنة على   ر عجزت عنه وال جللب  نفعة وال لنفع  ضرة وإمنا خلقتك

 .«وتذكروين كثريا وتسبحوين  كرة و ص ال
بندگان من، من شما را برای این نیافریدم که بوسیلة شما از وحشت تنهائی خارج »

ام، یاری بجویم کاری که در آن فروماندهشوم یا کمبودی را از خود برطرف سازم و یا در 

یا سودی را جلب و زیانی را دور سازم، تنها برای این آفریدم تا مرا عبادت بسیار و ذکر 

 1.«فراوان و تسبیح هر صبح و شام کنید

بیند که هر چیزی برای چیز کسی که هستی پیرامون ما را به دقت بررسی کند می

کنیم که آب بخاطر زمین است و زمین ما مشاهده میکند، دیگری زندگی و فعالیت می

________________ 

 .این حدیث در مصادر معتبر حدیثی پیدا نشد - 1
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گیاه برای جانور )حیوان( و حیوان برای انسان، اما سؤال این است که انسان  ،برای گیاه

 برای کیست؟

ها در سطوح مختلف هستی بیانگر آن خواند و همة پدیدهپاسخی که فطرت بدان می

ه قیام ب معرفت او، عبادت او... برای ان برای خداست... برایباشند، این است که: انسمی

در  وهای زمین یا آسمانها حق او، شایسته نیست که انسان از آن چیز دیگری از پدیده

سلیم تاست  خدمت آن باشد، زیرا که همة دنیاهای باال و پایین، همانگونه که خود شاهد

و خدمت آنها  شود انسان، در اختیارکنند و چگونه میاو بوده، در خدمت وی عمل می

 قرار گیرد؟

 بدین سبب، عبادت انسان برای نیروها و مظاهر کوچک و بزرگ و پست و عالی

جریان  ها، گاوها، درختان و غیره برخالفخورشید ماه، ستارگان، رودخانه ،طبیعت مانند

 گردد!طبیعی بوده سقوط بزرگی برای او محسوب می

و  ر او،ط به خدا تعلق دارد و نه غیپس، آدمی بنابر حکم فطرت و منطق آفرینش فق

برای پرستش انحصاری او پدید آمده است نه پرستش انسان، سنگ، گاو، درخت، 

ست انسان اخورشید یا ماه و هر عبادتی برای غیر خدا صرفاً از فریب شیطانی که دشمن 

 شود.ناشی می

 ندای نخستین در دعوت الهی

﴿               ﴾ (59 /اعراف). 

 .«خدا را بپرستید، معبودی غیر از او وجود ندارد»
م با اش قلب طپنده قرار داده شده است، این پیمان هانحصار عبادت، عقل و در سینه

 قلم قدرت خداوندی در فطرت بشری نقش بسته و در طبع اصیل انسان کاشته شده

 است.

﴿                           

              ﴾  (60 -61 /یس). 
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 وشکار آای آدمیان، مگر به شما سفارش نکردم که بندة شیطان نباشد، او دشمن »

 .«باشد؟ین راه راست میمسلم شماست و مرا بپرستید که ا
ای هویژ و بالغت گانش، همان است که قرآن، با اعجازاین پیمان میان خداوند و بند

 آن را ترسیم نموده است:

﴿                        

                            

                              

                ﴾   (172-173 /اعراف). 

( آنان و هنگامی که پروردگارت، فرزندان آدمیان را از پشت آنان )یا پشت سر»

 .فرا خواند و بر وجود خودشان گواه گرفت، ...

 ـ آیا من پروردگار شما نیستم؟

 دهیم!ـ گفتند: چرا! گواهی می

انی کس یناناطالع بودیم، یا این که بگویید، ما فرزندان و جانشتا روز قیامت نگویید بی

 «سازی؟ک میبودیم که مشرک بودند! آیا بخاطر کارها و عادتهای بیهودة آنان ما را هال
 آور نیست که بزرگترین هدف بعثت پیامبران و فرستادن رسوالن وبنابراین شگفت

موشی، ر فرامردم و زدودن غبا فرودآوردن کتابهای مقدس، یادآوری این پیمان دیرینه به

 :ست کهای فطرت باشد و نخستین دعوت و رهنمود هر پیامبری این یا تقلید از رو شرک

﴿               ﴾ (59 /اعراف). 

 .«خدا را عبادت کنید، معبودی جز او نیست (ای مردم،)»
ر و پندا نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، شعیب و هر پیامبری که به سوی قوم دروغ

 ت.ی برانگیخته شد، همین دعوت را فریاد نموده و به قوم خود اعالم داشگمراه

 گوید:خداوند می
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﴿                      ﴾
 .(36نحل / ) 

اره کن ت،و در میان هر امتی، رسولی برانگیختیم که خدا را بپرستید و از طاغو»

 .«گیرید

﴿                                

  ﴾ (25 /انبیاء). 

ن می جز هیچ پیامبری را قبل از تو نفرستادیم مگر به او وحی کردیم که معبود»

 .«نیست. پس مرا بپرستید
 فرماید:پس از بیان ماجرای جمع کثیری از پیامبران میهمچنین در جای دیگر 

﴿                  ﴾  (92 /انبیاء). 

 .«این است امت یگانة شما و من پروردگارتان، پس مرا بندگی کنید»
 چنانکه فرموده است:

﴿                               

                  ﴾  (51-52 /مؤمنون). 

استى ر. به [ پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهیداى رسوالن، از ]خوراکیهاى»

ن ماست و  و این است امّتتان که امّتى یگانه. کنید دانا هستممن به آنچه مىکه 

 .«پروردگارتان هستم، پس از من پروا بدارید

 عبادت وظیفة همه است

 دهد:چنین دستور می صخداوند به پیامبر خود محمد

﴿           ﴾ (99 /حجر). 

 .«(رگمیعنی تا زمان )یابی. ادت کن تا به یقین دستپروردگارت را عب»
 همچنانکه خدای متعال از قول گروهی گفته است:
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﴿                 ﴾  (46-47 /مدثر). 

 ن مرگو یقین هما)تا آن که به یقین رسیدیم  انگاشتیمو روز جزا را دروغ مى»

 .«(است
 صامبرپس تکلیف و احترام عبادت، تا هنگامی که به پروردگارش ملحق شود، بر پی

اش هگیری روح و پیوند نیروها و احساسات به خدا نیز از عهدالزم است، یعنی با اوج

 گردد، بطوری که حتی در بیماری مرگ خود هم، پرستندة خدا بود.ساقط نمی

 گوید:اند، میام خدایی رساندهو را به مقمریم نیز که پیروانش ادربارة مسیح بن

﴿                              

                             

                    

                              

          ﴾  ( / 172-173نساء) 

سی . هرکز بندگی خدا امتناع نورزید، فرشتگان مقرب نیز همینطورمسیح، هرگز ا»

 معجاز بندگی خداوند امتناع و سرکشی نماید، در نزد او به همراه دیگران 

اند، ادهجام دخواهند شد، از این میان کسانی را که ایمان آورده و اعمال شایسته ان

اع و را که امتن و کسانی ،افزایدپاداش کامل داده از فضل خود بر پاداش آنان می

کند و یاور و مددکاری جز خدا اند، به عذابی دردناک دچار میاستکبار ورزیده

 .«نخواهند یافت
ا، دهد. در آن جای از روز قیامت را به ما نشان میقرآن در یکی از بیانات خود، منظره

پرسد و او با اند، میاند و دروغی که بستهخداوند از مسیح راجع به نسبتی که به او داده

 دهد:نماید، پاسخ مینان تبرئه میادب بندگی و در حالی که خود را از کار آ
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﴿                      

                             

                                 

                            

                             

         ﴾   (116 -117 /ةالمائد). 

درم و ما و چون خداوند فرماید: اى عیسى بن مریم، آیا توبه مردم گفتى که مرا»

 کنم، مراد مىرا به عنوان دو معبود به جاى خداوند گیرید؟ گوید: تو را به پاکى یا

ن را آنسزد چیزى بگویم که سزاوار من نیست. اگر آن را گفته باشم، بى گمان 

[ مقّدس]دانى، و آنچه را که در ذات آنچه را که در ذات من است، مى اى.دانسته

ه ه را کبه آنان مگر آنچ. دانم. بى گمان تو خود داناى رازهاى نهانىتوست نمى

و  [ که خدا، پروردگار منامام، ]گفتهمرا به آن فرمان داده بودى، نگفته

ه ، آن گاه بودمبودم بر آنان گواپروردگارتان را بپرستید و تا زمانى که در میانشان 

 .«چون مرا برگرفتى خودت بر آنان نگهبان بودى و تو بر همه چیز گواهى
منظور نیازماید. بدیابلیس ملعون خواست او را ب :گوید کهانجیل متی دربارة مسیح می

ا رم: اگر گفت شان داد ووی را به کوه بلندی برد و همة ممالک و عظمتهای دنیا را به او ن

درنگ جواب داد: دور شو ای شیطان، دهم. مسیح بیهمة اینها را به تو می سجده کنی،

 «!ارت سجده کن و تنها او را بپرستفقط برای پروردگ»: خداوند فرموده است که
اند و جملگی پیامبران در عبادت خواندهپس همة ادیان به عبادت خداوند یکتا فرا می

 اند.او پیشقدم بوده

جه، عبادت خداوند یگانه، اولین رسالت و مسئولیت انسان در دامن هستی و در نتی

 اند.باشد و تمام ادیان آسمانی بر این موضوع تصریح نمودهمی
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 مفهوم لغوی عبادت

 .و عبادت: فرمانبرداری گوید: عبدیت، عبودیتقاموس می

ضوع و فروتنی است و تعبید یعنی در صحاح چنین آمده است: اصل عبودیت، خ

 مقدار شمردن.کوچک و بی

 ده.ششود: راه معبد و شتر معبد یعنی: قطران مالیده، نرم و هموار مثالً گفته می

ده یدا کرپاشتقاق چند معنی عبادت یعنی: فرمانبرداری و تعبد یعنی: پرستش، برحسب 

﴿است:        ﴾ ای بدان زهر گروه من. سپس معنی تایعنی داخل شو د

 .افزوده است و آن عبارت است از: والء

 چنین آمده است: 96ص  13در مخصص ج 

 گوید: طریق معبد،اصل عبادت، خواری و فروتنی است )تذلیل( همانطور که می»

ود، از خنیز بخاطر فروتنی در برابر موالی  «عبد»بخاطر کثرت پای کوبیدن بر آن و 

 .«ه گرفته شده استهمین ریش
 از نظر معنی به هم نزدیکند. عبادت و خضوع و تذلل و اطاعت

ی شود: فالنی برای فالنی تعبد کرد، در هنگامی که برای او اظهار کوچکگفته می

اه از شود، خونماید. و هر خضوعی که باالتر از آن قابل تصور نباشد، عبادت نامیده می

ع و س خضومانبرداری، و هرگونه اطاعت از خدا براساروی فرمانبرداری باشد یا غیر فر

 باشد.فروتنی، عبادت می

تها کس غیر از بخشندة باالترین انواع نعمعبادت نوعی خضوع و فروتنی است که هیچ

 مانند حیات، شعور، شنوایی و بینایی شایستة آن نیست.

ر حدیث و د «یت، فروتنی و اظهار خواری است...داصل عب»گوید: در لسان می

، بلکه بگوید: پسر هیچکدام از شما به غالم خود نگوید: عبد من»، ابوهریره آمده است که

و این بخاطر نفی بزرگی طلبی و نسبت دادن عبودیت آنها به خود  «من یا دختر من
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باشد زیرا فقط خداوند شایستة این عنوان و هم او پروردگار تمامی بندگان و غالمان می

 است.

 غیره را هم برای و «عبدیت»اند ولی را از آن خدا قرار داده «عبادت»ز ها نیبعضی

 دانند.خدا و هم برای دیگران قابل اطالق می

و  «ردعبادت ک»شود: پرستد گفته نمیخدا را می جز بر کسی که»ازهری گفته است: 

کند، می یش را خدمتهرکسی غیر او را عبادت کند، زیانکار است. به غالمی هم که موال

 .«)عبادتش کرد( «عََبدَهُ»گویند: نمی
ن گفته و به مسلمی «الطاغوت ةعبد»شود: ته است: به مشرکان گفته میلیث گف

 «موحد»یعنی  «عابد»و  «تعبدون اهللعباداهلل و»شود: می
همچنین:  ، یعنی اطاعت«عبادت»یعنی پرستش و . «تعبد»گوید: باز در لسان می

 یعنی کوچک شمردن. «تعبید»ی و یعنی اظهار کوچک «معبد»

و  رفت شده یعنی راهی که از آن آمده و «راه معبد»یعنی شتر رام شده و  «شتر معبد»

 هموار گردیده است.

فهوم مست که معتقد ا «ع ب د»ی، با تکیه بر کاربرد لغوی مادة علی مودودابواأل استاد

ستقالل اشی از حریت و پواصلی عبادت، اعتراف آدمی به برتری و چیرگی کسی و چشم

باشد. لیم در برابر او میخویشتن و خودداری از هر گونه مقاومت و سرپیچی و تس

دن ل نخستین چیزی که با شنیاین است. به همین دلی «عبودیت»و  «عبدیت»حقیقت 

گردد، همان تصور عبدیت و در ذهن یک عرب مجسم می «عبادت»و  «عبد»واژة 

 پذیرش این که وظیفة حقیقی عبد، اطاعت از موالی خود وعبودیت است و با توجه به 

 آید.باشد، بطور حتمی در پی تصور مزبور، تصور اطاعت به ذهن میدستورات او می

پس از آن اگر بنده به تسلیم از روی فرمانبرداری و فروتنی در برابر موالی خویش 

لبش ماالمال از احساس اکتفا ننموده در ضمن به برتری و عظمت او نیز عقیده داشته ق

تشکر و سپاس نسبت به نعمتها و امدادهایش بوده، در تمجید و تعظیم و تشکر و بجای 

آوردن آداب بندگی برای او مبالغه نماید؛ همة اینها باهم، پرستش و بندگی نامیده 
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بنده در  شود مگر هنگامی که فقط سرشوند. این برداشت با معانی بندگی منطبق نمیمی

 .1بوده، قلب او نیز خضوع داشته استاربابش خاضع  مقابل

 امل ونظر استاد این است که اصل معنی عبادت، همان اذعان همه جانبه و خضوع ک

رتیب تباشد که یک عنصر عاطفی تازه بدان افزوده شده است. بدین فرمانبرداری مطلق می

شود و مظهر این گر میگذشت از عبودیت سر و گردن، عبودیت قلب نیز در آن جلوه

 عنصر همان پرستش و بجای آوردن رسم بندگی است.

 شیخ محمد عبده در تفسیر المنار، ضمن توضیح آیة 

﴿       ﴾ (5 /فاتحه). 

 گوید:از سورة فاتحه چنین می

د ی معنی مورهر عبارت. «اطاعت توأم با نهایت خضوع»گویند: می «عبادت چیست؟»

ل سازد که قابل توجیه و تأویها آشکار و نمایان نمینظر را به روشنی تمام برای اندیشه

را با  شود که چیزی را از روی بعضی لوازم و جوانبش تفسیر نموده حقیقتنباشد. بسا می

دهند. بلکه گاهی به یک تعریف لفظی های نامشخص آن مورد شناسایی قرار مینشانه

ین اجملة  دارند. ازرا با چیزی که به مفهومش نزدیکتر باشد، بیان می بسنده کرده آن کلمه

عی اند و خالی از نوموارد، عبارت فوق است که با آن، معنی عبادت را تشریح نموده

 نیست.انگاری اجمال و سهل

و  «عبد»ی لغت و کاربرد عربها برای واژة هاما هنگامی که در آیات قرآن و شیوه

یابیم کنیم، در میکاوش می ،همچون: خضع، خنع، اطاع و ذل ،زدیک بدانمفاهیم شبیه و ن

برابری نموده در مکان و موقعیت آن قرار  «عبد»توانند با که هیچ یک از این الفاظ نمی

ه خدا نسبت داده شده از عبادت گرفته و بیشتر ب «عباد»اند که: واژة ند. بنابراین: گفتهگیر

 «عبودیت»زیادتر است برای این که از ریشة ش به غیر خدا انتساب «عبید»است و واژة 
 شوند.بمعنی غالمی گرفته شده است. بر این پایه، عبادت و عبودیت از یکدیگر متمایز می

________________ 

 .97فی القرآن/ ص ةالمصطلحات األربع -1
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 ی خدای تعالیعبادت در لغت جز برا :اند کهدر این جا بعضی از دانشمندان گفته

 .ن با این برداشت مغایر داردباشد ولی کاربرد قرآنمی

 گوید:شیخ در پایان توضیحات خود می

گذرد تا آن عاشق در بزرگداشت و تعظیم معشوق و خضوع برای او از اندازه در می»

دهد، اش را منوط به ارادة وی قرار میجا که خواستة خود را در خواستة او فنا کرده، اراده

مردم در تعظیم شود. بسیاری از با این حال خضوع مزبور، عبادت حقیقی نامیده نمی

کنند در نتیجه از آنان، نسبت به رهبران روی میسرکردگان و پادشاهان و فرماندهان، زیاده

کنی، عابدان معمولی بینی که در عابدان زاهد، مشاهده نمیمزبور، اطاعت و خضوعی می

  خوانند.که سهل است!... ولی عربها این خضوع را عبادت نمی

 پس عبادت چیست؟

دهند که عبادت نوعی از خضوع در یح و کاربرد واضح عربی نشان میروشهای صح

عبود نهایت درجة آن و ناشی از یک آگاهی و اعتقاد قلبی نسبت به عظمت و سلطة م

و اشود. هرچه از او بفهمد. نارساست زیرا که است که ماهیت و منشأ آن دریافت نمی

 ورین حد اظهار کوچکی به باالتاگر کسی  ،باشد. بنابراینمحیط و مافوق درک او می

ترس  خواری در برابر یک زمامدار برسد، تا وقتی که سبب کوچکی، فروتنی و خضوعش

ند که د او را، هرچیعنی پرستی «عبده»شود: ه مرحمت او باشد؛ گفته نمیاز ظلم یا امید ب

مانی سوی آپایش را ببوسد، مگر در مورد کسانی که فرمانروایی و رهبری را یک نیر خاک

 ر دیگررگی بو غیبی بپندارند که خداوند به زمامداران افاضه نموده و آنان را برای چی

ر جمندتزیرا که عنصر آنان از همه پاکتر و جوهر وجودشان ار ،مردمان برگزیده است

دگار پرور است. اینها همان کافران و ملحدانی هستند که شاهان و زمامداران را خدا و

 .نمایندبطور حقیقی آنها را عبادت میخویش تلقی کرده و 

شیخ محمد عبده، عامل تمایز عبادت از دیگر انواع خضوع، فروتنی و تسلیم را 

دانند؛ درجة همچون لغت دانانی که عبادت را باالترین درجة فرمانبرداری و خضوع می

ریشه و ند بلکه به ریشة این خضوع و تسلیم توجه دارد. اگر داخضوع و فرمانبرداری نمی
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علت آن یک امر سطحی و ظاهری مانند حکومت، قدرت و غیره باشد، عبادت بشمار 

امدار ای برای زماش عقیده به عظمت و قدرت ادراکی و حسی ویژهرود و اگر ریشهنمی

 .1گرددباشد، عبادت محسوب می

 ، خضوع و محبت استدینعبادت از نظر 

ر نگرد. او مفهوم عبادت را به عناصعبادت می تر بهدهقیم از دیدگاهی عمیقتر و گسترابن

عنصر  [انبرداریغایت خضوع و فرم] نموده، در کنار معنی اصلی لغوی اش تجزیهساده

 دهد، عنصری کهد، نشان میجدیدی را که در اسالم و ادیان دیگر اهمیت بزرگی دار

باشد از ارت مییر نیست و آن عبپذقبدون آن تحق [خواهدای که خدا میبگونه] عبادت،

ای عبادتی که خداوند آن را هدف آفرینش و انگیزش رسوالن و انزال کتابه «حب»

 کند.آسمانی معرفی نموده است، بدون این عنصر عاطفی وجدانی، وجود پیدا نمی

 گوید:برای توضیح این مطلب می

نی: یع «دنته َفدانَ»شود: چکی و فروتنی است، گفته میدین متضمن مفهوم اظهار کو»

یعنی: برای خدا  «هللاهلل ویدینیدین»گویند: را پس خوار شد. و نیز میخوار نمودم او 

فرمانبرداری و خضوع  عنی عبادت ویکند. پس دین خدا بندگی و اطاعت و خضوع می

 .«در برابر او
موقعی که راه با  «طریق معبد»شود: عبادت، خواری است. گفته میریشة مفهوم »

ه و هموار شده باشد. اما عبادت مطلوب دین، در برگیرندة معنی خواری و قدمها کوبید

است و متضمن نهایت کوچکی در برابر خدا با نهایت بندگی نسبت به او محبت باهم 

باشد. آخرین درجة محبت تتیم )بندگی( است و اولش عالقه بخاطر دلبستگی به می

به سوی او، سپس شیفتگی  محبوب، سپس التزام، است به جهت متوجه گردیدن دل

________________ 

تعالی نیز  ولی این محدودسازی، عالوه بر مخالفتش با داللت مورد اتفاق کتب لغت، با ظاهر سخن خدای -1

مغایرت دارد  گوید،ول فرعون و هارون میکه از ق                   
برند گوید: منظورشان این است که آنها مطیع و ذلیلشان هستند، فرمانشان را می( طبری می47)المؤمنون/ 

 نامند.رکسی را که برای پادشاهی فروتنی کند، عباد او میکنند و عربها هو به ایشان فروتنی می
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تتیم. گفته اش )عزام( که عبارت است از محبت پیوند خورده با دل و آخرین درجه

 «نابراین متیم یعنی پرستندة محبوباهلل، یعنی خدا را پرستید. بشود: تیممی
کند، پرستندة او و کسی که در عین این که احساس کند برای انسانی خضوع می»

ند. ضع نککه کسی یا چیزی را دوست داشته باشد اما برای آن توا نیست. مانند آن است

یک از آنها را در دارد و با وجود این، هیچچنانکه شخصی فرزند و رفیقش را دوست می

خواهد که خداوند در نزد او از هرچیزی محبوتر و سازد بلکه میعبادت خدا شریک نمی

رای بتی بخدا سزاوارتر نیست و هر مح بزرگتر باشد. اصالً محبت و خضوع تام جز برای

 غیر خدا فاسد و هر تعظیمی جز به دستور او باطل است.

 خدای تعالی فرموده است:

﴿                    

                        

                               ﴾
 .(24 /توبه) 

مده، آگرد  اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، خویشاوندان، دارائیهای :بگو»

او  های دلپسند از نظر شما از خدا و رسولپذیر و خانهآسیبتجارت و سوداگری 

 .«و جهاد در راهش محبوبترند، منتظر باشید تا خدا امر خویش را بیاورد
و دیابیم که برای عبادت با این توضیح ژرف راجع به معنی و حقیقت عبادت، در می

 چیز ضروری است.

هی و حالل و حرام تشریع نموده و اول، پایبندی به آنچه که خداوند بصورت امر و ن

توسط پیامبرانش ابالغ گردیده است، این چیزی است که عنصر اطاعت و خضوع در برابر 

بخشد و کسی که از پذیرش فرمان خدا سر پیچیده از پیروی راه و خدا را عینیت می

الق و پایبندی به شریعت او استکبار ورزد، بنده و پرستندة خدا نیست، هرچند که او را خ

رازق خویش بداند و بدین امر اعتراف نماید. چنانچه مشرکان عرب نیز چنین اعتقاد و 

اعترافی داشتند ولی قرآن، با وجود این اعتراف، آنها را بندة مطیع و مؤمن خدا محسوب 
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نکرده است. بنابراین، خضوع بصورت اقرار به ربوبیت و خضوع به شکل مددجویی 

فی نیست و خضوع بصورت تعبد و تسلیم و تبعیتی که در هنگام سختی و گرفتاری کا

﴿خور مقام الوهیت باشد، الزم است و تنها با این شرط است که معنی     

    ﴾پذیرد.، تحقق می 

 وچیز  زیربنای خضوع برای خداوند متعال را آگاهی به یگانگی و چیرگی او بر هر

اکمیت ، زیرا که همگی بنده و آفریدة او بوده تحت قدرت و حدهدکسی تشکیل می

 اش قرار دارند.مطلقه

 گوید:قرآن کریم در این باره می

﴿                         

                             

                          

                         

                            ﴾
 .(15-16 /رعد) 

ه و اش، هر صبح و شام، خواستهر آن که در آسمانها و زمین وجود دارد با سایه»

مین چه کسى پروردگار آسمانها و زبگو:  .آوردناخواسته بندگی خدا را بجا می

اید که [ بگو: خداست. بگو: آیا به جاى او دوستانى گرفتهاست؟ ]در پاسخ آنان

؟ ابر استنا برر سود و زیانى ندارند؟ بگو: آیا نابینا و بی[ اختیابراى خودشان ]هم

اند دهایل شق]هرگز.[ آیا تاریکیها و روشنى برابر است؟ آیا شریکانى براى خداوند 

یز چهمه  که همچون آفرینش ]ها[ بر آنها مشتبه شده است؟ بگو: خداوند آفریننده

 «است و او یگانه قّهار است
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انه مقتدر همان شعور درونی نسبت به نیاز و نقصان اساس خضوع برای خداوند یگ

ها در دست کسی است که سود و زیان، مرگ و زندگی، خلق و امر و ملکوت همة پدیده

، وجود خواهد یافت، «باش»زی را اراده نموده به او بگوید: اوست، کسی که اگر چی

در مقابل کسی که  1یاحساس ناتوانی در برابر منشاء و دارندة همة توانها، احساس نادان

ر برابر مظهر تمام داشتنها و چیزی دعلمش بر هر چیزی احاطه دارد، احساس فقر و بی

ها و خالصه احساس عبودیت مطلق مخلوق فانی فقیر در مقابل ربوبیت نیازیبی

 آفرینشگر ازلی و ابدی مالک هر چیز و گردانندة هرکار و جریانی!

ضوح پروردگارش فزونی یابد، این احساسات و هر چه شناخت آدمی نسبت به خود و

 گیریش به سوی اوکنند. در نتیجه اعتمادش به خدا و جهتو قوت افزونتری پیدا می

اش در برابر وی و استمدادش از او و درخواست و نیایش و توکلش بر او و فروتنی

درک نکند، شود. اگر هم ارزش خود و مقام پروردگاریش را اش بیشتر و قویتر میانابه

شوند و او به ناگزیر خدایی میرند بلکه منحرف و دگرگون میاین احساسات در او نمی

را  جوید تا به او روی آورد و خضوع نماید، هر چند که خود این را نفهمد و اسمشمی

 خضوع و تسلیم نگذارد و مقصود خویش را خدا و معبود نخواند.

در  ، زیرا کهدلی سرشار از محبت خدا برخیزداین التزام و پایبندی از  :کهدوم این

که او صاحب فضل و تر از خدا وجود ندارد، برای اینهستی چیزی دوست داشتنی

ایجاد  های زمین را بخاظر اواحسان است و انسان را که چیزی نبود، آفرید و همة پدیده

ل و ین شکبهترنمود، نعمتهای ظاهری و باطنی خود را برایش کامل گردانید و او را در 

ز ید. اترکیب و توازن پدید آورد و بر بسیاری از مخلوقات خود بزرگی و برتری بخش

 طیبات و نعمتهای پاکیزه به او روزی داد.

________________ 

داند که آینده افتند ناآگاه است و نمیانسان از راز و حکمت حوادثی که در حال حاضر برایش اتفاق می -1

میرد؟ پس از چه چیزی برایش تدارک دیده است؟ و فردا چه روی خواهد داد؟ کی خواهد مرد؟ کجا می

 آمد؟ و بسیاری از این قبیل موضوعات.مرگ چه پیش خواهد 



   

 عبادت در اسالم                44 
 

د و او را سخن گفتن آموخت و در زمین جانشین ساخت و از روح خویش در او دمی

تر است؟ و داشتنیاش واداشت. با این همه چه کسی از خدا دوستفرشتگان را به سجده

 اگر انسان خدا را دوست ندارد، پس چه کسی را دوست بدارد؟

اساس محبت خداوند متعال را آگاهی از فضل و نعمت و نیکی و رحمت او و 

و  اگر کسی احسان را دوست دارد، صاحبدهد.احساس جمال و کمالش تشکیل می

طالب  ی اوست و اگر کسیرا دوست دارد، مصدر زیبائ بخشندة آن اوست و اگر زیبائی

دارد، کمال است، کمال حقیقی جز در خدا متصور نیست و اگر کسی خود را دوست می

 باشد.اش خداوند میبداند که آفریننده و پدیدآورنده

دارد و به اندازة درجة شناخت خویش محبت کسی که خدا را بشناسد، دوستش می

که  ت به خدا از همه زیادتر بود زیراسبن صکند. به همین دلیل محبت پیامبرپیدا می

 رتباطامعرفت باالتری نسبت به او داشت و نماز مایة آرامش وی بود زیرا که عالم 

لهی بود، دردعایش از خداوند شوق دیدار و لذت تماشای وجه امستقیم قلبی با خدا می

یش ار خوبه پروردگ یا پیوستن میان بازماندن در دنیا و طلبید و هنگام قضاوترا می

 گزینم!بلندمرتبه را برمی ت گرامی وسگفت: دومی

محبت حقیقی از  ،اندرد نظریة علمای کالم یا برخی ازآنان که گمان کرده غزالی در

معنی حبّ خداوند فقط  :اند کهنسبت به خدا قابل تصور نیست و گفتهطرف بنده 

س و شبیه امکان و حقیقت حب جز نسبت به همجنباشد کوشابودن در اطاعت او می

با  خود با بیان این که شایستة محبت کامل «اإلحیاء» و در کتاب1ندارد، پاسخ مفصلی داده

شرایط آن، تنها خداوند یگانه است، برای محبت پنج علت برشمرده  تمام اشکال و علل و

 ترتیب:است، بدین

 دوست داشتن آدمی وجود و کمال و پایداری خویش را.  -1

________________ 

خویش، با بیش از هشتاد « روضه المحبین»هم چنانکه عالمه ابن قیم نیز به آن پاسخ گفته و در کتاب  -1

 شان را آشکار نموده است.طریق، نادرستی عقیده
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باشد و رفع خطرات مؤثر می که در استمرار وجود و بقاء وی سدوست داشتن ک  -2

 نیکی نموده است.

کند هر چندبه خود فرد نیکی ننموده دوست داشتن کسی که به مردم نیکی می  -3

 باشد.

دوست داشتن چیزی که در ذات خویش زیباست. یک پدیدة ظاهری باشد یا   -4

 باطنی.

 دارد.ای نهانی دوست داشتن کسی که با انسان رابطه  -5

شود یهنگامی که این شرایط در کسی فراهم گردید خواهی نخواهی محبت دوبرابر م

ار اندیش و نیکوکهمانطور که اگر انسان فرزندی زیباروی، نیکخوی، دانشمند، عاقبت

ین داشته باشد، واجد نهایت محبوبیّت خواهد بود و شدت محبت پس از گردآمدن ا

ها در مزبور بستگی خواهد داشت. اگر این ویژگیویژگیها، به شدت و قدرت خصلتهای 

 د.واهد بوباالترین درجه خ محبت مربوطه نیز دارای باالترین درجة کمال قرار داشتند

بت و غزالی به تفصیل بیان داشته است که اجتماع تمامی این شرایط و عوامل مح

سی ستة ککمال آنها جز در خدای تعالی قابل تصور نیست، پس محبت حقیقی نیز شای

 باشد.خداوند متعال نمیغیر از 

 ای از سخن ویدر این جا مجال بازگفتن توضیحات غزالی نیست. بنابراین به گوشه

 گوید:کنیم که میمحبت اکتفا می دربارة سبب اول

جود سبب و علت اول، یعنی حب انسان نسبت به خود و بقا و کمال و پایداری و»

ی هر خصلت طبیعی و فطرو کمبود و موانع کمال،  خویش و تنفر از هالکت و نابودی

محبت ای است که پیوسته با آن همراه است و همین خود، مستلزم نهایت موجود زنده

 .«باشدنسبت به خدای تعالی می
یابد که وجود او از ذات زیرا هر کسی خود و پروردگار خود را بشناسد، درمی»

ستی و کمال وجودش از خدا و در جهت ذات او و استمرار ه خودش نیست بلکه وجود

دهندة وجود او از طریق بخش، تکاملارادة خدا و متکی به خداست. ایجادکننده، هستی
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اسباب نیل بدانها و هدایت به طرز استفاده از اسباب مزبور،  پدیدآوردن صفات کمال و

است.  ای بخودی خود، وجود ندارد بلکه نابودی و عدم صرفخداست. وگرنه هیچ بنده

شود و در صورتی که خداوند اگر فضل و مرحمت خدا نباشد، بالفاصله هالک می و

تکمیل خلقت او را نخواهد، وجودش ناقص خواهد بود. خالصه این که در هستی، به 

باشند، جز خداوند قیوم که پاینده ذات خویش بوده تمام چیزهای دیگر قائم بدو می

دارد. بنابراین اگر شخص عارف خود را، که چیزی که متکی بر خود باشد، وجود ن

وجودش از دیگری گرفته شده است دوست بدارد، حتما هستی دهنده و استمرار بخشندة 

صورتی که وی را پدید آورندة برپا دارندة قائم برخود بداند، دوست  در وجود خود را نیز

وردگار خود را اگر او دوست نداشته باشد، بخاطر این است که خود و پرخواهد داشت. 

نشناخته است. زیرا که محبت نتیجة معرفت است، با نابودی آن، نابود و با ضعف و 

گفته است: هر کس  /شود. از این جاست که حسن بصریقوتش، قوی یا ضعیف می

 ورزد.دارد و هر کس دنیا را بشناسد در آن زهد میپروردگارش را بشناسد، دوستش می

ام رد ولی خدایی را که دوکه انسان خویشتن را دوست بداتوان تصور نمود چگونه می

قتی ووجودش وابسته به او است، دوست نداشته باشد. بدیهی است که شخص آفتابزده 

باشد نیز دارد، درختانی را که سایه به آنها مربوط و وابسته میکه سایه را دوست می

قدرت خدا همچون سایه رجهان هستی وجود دارد، نسبت به دارد. هر آنچه ددوست می

دا نسبت به درخت، و روشنائی نسبت به خورشید است. همه موجودات نشانة قدرت خ

 ایه،سو وجود  و هستی آنها تابع هستی اوست، همانگونه که وجود نور، تابع خورشید

 .«باشدتابع درخت می
زم ال اشد،بنابراین محبت خداوند برای هر کسی که خود و پروردگار خود را شناخته ب

 است. 

باید دانست که ادعای محبت خدا بدون تحقق بخشیدن به عنصر )شرط( اول یعنی  اما

پیروی و پایبندی به محتوای رسالت پیامبران خدا، خطرناک است و منجر به گمراهی 

شود. مانند روش یهودیان و مسیحیانی که با وجود انحراف از احکام کتابهای آسمانی می
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ما فرزند و رفیق او هستیم و سخن را از جایگاه و محتوای  :دا، گفتندو دعوت پیامبران خ

 اصلی آن خارج نموده از راه مستقیم روی گردانیدند.

نهایت » عبادت ضروری است: بنابراین تحقق دو عنصر و شرط، همراه با یکدیگر، در

ته اشبیان د /چنانکه ابن تیمیه  «نهایت درجة محبت برای خدا»و  «خضوع برای خدا

 است.

 روه از فهم عبادتگدو  اشتباه

 کند:بیان فوق دربارة عبادت، اشتباه دو گروه را تصحیح می

اند که خود را به نوعی حماقت روی کردهاول گروهی که در اظهار محبت آنچنان زیاده

رفتار دهد، گو ادعایی مغایر با شرط عبودیت که بنده را بناحق در سلک ربوبیت قرار می

 د.انساخته

م عادی مرد ،نبینی که ادعاهایی فراتر از مقام پیامبران و رسوالمثالً یکی از اینها را می

کس، حتی پیامبران نیست! ابن طلبد که در خور هیچکه هیچ! دارد، یا از خدا چیزی می

 گوید: تیمیه می

د انای است که بسیاری از شیوخ )یعنی بزرگان تصوف( در آن فرو غلتیدهاین پدیده»

نهی  وامر  و علت آن، ضعف تحقق عبودیتی است که پیامبران بیان نموده، حدود آن را با

توان گفت که علت آن، ضعف عقلی است که بنده، واقعیت اند بلکه میخود معین کرده

فت و یابد. وقتی که عقل ناتوان گردید و آگاهی دینی کاهش پذیرخویش را با آن در می

ای وجود داشت! حماقت نفس آدمی گسترش هت و ناآگاهانهجدر نفس آدمی، محبت بی

یابد، همانگونه که انسانی با وجود حماقت و جهل خویش در محبت یک فرد پیش می

 .گرددی تنبیه وی میوب از او و حترود و همین باعث انزجار محبمی

بسیاری از سالکان مدعی محبت خدا، کارهایی ناشی از جهل نسبت به دین در پیش 

اند کارهایی از قبیل بیرون رفتن از حدود خدا و زیر پا نهادن حقوق او و به خود رفتهگ

من از آن مریدی که »اس. مانند سخن بعضی از آنها که: اسباطل و بی هایبستن دعوی
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هر یک از مریدان » و دیگری گفته است: «جهنم گذاشته، ترک نماید، بیزارم احدی را در

 .«درجهنم ترک کند مورد تنفر من استا من که احدی از مؤمنان ر
ش را ها از آتش قرار داده و دومی مریداولی مرید خود را مسئول درآورد همة جهنمی

 مأمور جلوگیری از دخول اهل کبائر به جهنم کرده است.

گویند: چون روز قیامت فرا رسد، خیمة من روی جهنم بعضی دیگر از آنان می

خی هایی از این سخنان از بردر آن وارد نشود، و نمونه کسشود تا هیچبرافراشته می

روغ بسته و یا بر آنان د اندنین مزخرفاتی را گفتهشود، حال یا چشیوخ معروف نقل می

 .شده است

افتد و یا نظیر این چیزها در حالت هستی و غلبة فناء که قوة تشخیص انسان از کار می

. بدین جهت که 1پیونددمی عوبه وق ،گویده میداند چشود که انسان نمیآنقدر ضعیف می

کنند ولی آن شیوخی که در ها استغفار میبعضی از آنها پس از بخود آمدن از آن گفته

کنند، روی میاستماع قصاید مملو از حب و شوق و مالمت و نکوهش و شیفتگی، زیاده

فی را به هر هدفشان همین چیزهاست. برای این که اینگونه عوامل، هر احساس عاط

انگیزد. و به همین دلیل، خداوند امتحانی برای آزمایش صورتی که باشد، در دل برمی

 دوستداران خود قرار داده و گفته است:

﴿                    ﴾ (31/آل عمران). 

 ید که خدا شما راپیروی کندارید مرا اگر خدا را دوست می (:ای پیغمبر)بگو »

 .«دوست دارد
باشند، دوستدار خدا نیست، پیروی می صبنابراین کسی جز آنان که پیرو رسول خدا

پذیر است و حال آن که نیز فقط با تحقق بندگی و عبودیت، انجام صاز رسول خدا

ا شوند و حالتهایی را ادعخارج می صبسیاری از مدعیان محبت از آیین و روش پیامبر

________________ 

با توجه به کنید که ابن تیمیه این اشخاص را با وجود اهمیت حرفهایشان، تکفیر ننموده، مالحظه می -1

ای توضیح خواهیم داد و این عمل را به عذر غلبه حساسیت و بزرگی  تکفیر، چنانکه در کتاب جداگانه

 احوال بر وجود آنان نسبت داده است.
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کنند که این بحث گنجایش ذکر آنها را ندارد. حتی یکی از آنان، برداشته شدن تکلیف می

و  صو حالل شدن حرام برای خود و چیزهای دیگری مخالف شریعت و سنت رسول

 گردد.پیروی از او را مدعی می

 اد دررا جهاد در راه او قرار داده است. جه صخداوند، اساس محبت خود و رسولش

ه نچه کآة کمال محبت نسبت به چیزهایی که خدا خواسته است و کمال تنفر از برگیرند

د باشد. به همین جهت دربارة ویژگی دوستداران و محبوبان خواو نپسندیده است، می

 گفته است:

﴿                           

      ﴾ (54 /مائده). 

رزنش کنند و از سبر مؤمنان فروتن و بر کافران درشتخویند، در راه خدا جهاد مى»

 .«هراسنداى نمىهیچ سرزنش کننده
از محبت پیشینیان و بندگیشان از بندگی آنها  بنابراین محبت این امت نسبت به خدا

باشند و هر کسی به می صمت نیز اصحاب محمدکاملتر بوده است. کاملترین افراد این ا

 .1«تر باشد در این زمینه کاملتر استآنان شبیه

 اند.دوم کسانی که در فهم حقیقت عبادت به خطا رفته

نده کنند که محبت با ادب بندگی منافات دارد و با ترس و خوف باین گروه خیال می

از سوی مخلوق نسبت به خالق  پندارند که محبتسازد و چنین میدر برابر خدا نمی

 امکان ندارد و وظیفة او تنها فرمانبرداری و خضوع است.

اما حقیقت آن است که محبت منافاتی با ترس و خوف ندارد و خوف چنانکه ابن 

تر و باشد، برای این که نزد قلب سلیم، چیزی شیرینالزمة محبت می 2تیمیه گفته است

 ی متضمن بندگی و محبت خدا و اخالصوت ایمانگواراتر و مطلوبتر و بهتر از حال

________________ 

 .131-128، ص ةالعبودی -1

 .140، ص ةیالعبود -2
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خداوند و بازگشت آن با وجود ندارد و این مقتضی گرایش دل به سوی  عقیده برای او،

 و هراس به سوی اوست. چنانکه فرموده است: خوف و رعب

﴿                ﴾ (33 /ق). 

 .«دان از ]خداوند[ رحمان بترسد و با دلى توبه کار پیش آیکسى که در نه»
 از نابودی مطلوب یا نرسیدن به مقصود خویش هراسانچرا که دوست دارنده، 

چنانکه باشد و بنابراین، بندة دوستدار خدا حالتی میان بیم و امید خواهد داشت، هممی

 گوید:می

﴿                            

                       ﴾  (57 /اسراء). 

 خوانند، ]خود[ هر کدام که[ مى[ آنان را ]به نیایشکسانى که ]کافران»

د و امیجویند. و به رحمت ا[ مىیله ]تقرّبترند، به سوى پروردگارشان وسنزدیک

 .«دذر بودارند و از عذابش بیمناکند. بى گمان باید از عذاب پروردگارت بر حمى
 کند که محبت جزء جدانشدنیتأکید می «یةالعبود»ابن قیم در چند جای رسالة 

به  باشد.می لفظ عبودیت دربرگیرندة کمال محبت»گوید: حقیقت عبودیت است، او می

دا اهلل، یعنی خگویند: قلب متیم، و تتیم یعنی تعبد، تیمدلی که پرستندة محبوب باشد، می

 .«حاصل گردید صرا عبادت کرد و این در صورت کامل خود برای ابراهیم و محمد
 گوید:در جای دیگری می

باشد و مفهومش دین حق، همان تحقق بخشیدن به عبودیت خدا به تمام معنی می»

ه بامل محبت خداست. به میزانی که عبودیت کامل گردد، محبت بنده نسبت حصول ک

کاهش این را پذیرد و نقصان آن، اش نیز کمال میخدا و محبت پروردگار نسبت به بنده

ودیتی د، عبدر پی خواهد داشت. بدین ترتیب تا وقتی که محبتی برای غیر خدا در دل باش

یز بتی ناگر عبودیتی برای غیر خدا باشد، مح نیز برای غیر خدا وجود خواهد داشت و

 متناسب با آن، برای غیر خدا موجود خواهد بود.
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 پایه است و هر عملی که در جهتهر محبتی که به خاطر خدا نباشد، نادرست و بی

ت عدم های دنیوی در صورنزدیکی به او نباشد، باطل است، زیرا که دنیا ملعون و پدیده

 سند خداباشد و چیزی متعلق به خدا نتواند بود مگر آن که مورد پیتعلق به خدا منفور م

 قرار گرفته و مشروع باشد. صو رسول خدا

دا آن خ همچنین هر عملی که مقصود از آن غیرخدا و یا مخالف احکام خدا باشد، از

دو  م ایننیست. اصواًل هر چیزی برای آن که متعلق به خدا و در جهت او باشد، مستلز

 است:ویژگی 

 همان بسازد و این صاین با محبت خدا و رسول یکی این که برای خدا باشد و دیگر

 شود.است که واجب و مستحب نامیده می

روی در منکر حقیقت محبت نگردیده و تنها ادعای محبت و زیاده ،برخی از گذشتگان

ود داین دعوی را تا آن جا که شایستة مقام بندگی و جالل پروردگاری نباشد، مر

 دعاهاییااشاره کردیم به چنین  خنان منقول از دسته اول که قبالًساند. چنانکه در شمرده

 خوریم.برمی

اب و دانند و آنچه را که در کتبعضی از علمای کالم، محبت را در حق خدا جایز نمی

 از آن، اند که: منظوراین مورد آمده است. به چیزهایی از این قبیل توجیه نموده درسنت 

 . زیرا بندگی فقط با اظهارکوچکی و خضوع در برابر خداوند متعالاطاعت است

 .«ت و نه چیز دیگرسپذیر اامکان
صول حه فوق پس ازگوشزد این که دوستی و محبت خدا، همان وابن قیم در پاسخ گر

 گوید:عبودیت اوست، می

اعتقاد گروهی به خاطر منحصر پنداشتن بندگی در خضوع و خواری بدون محبت و »

وعی غیرقابل به این که در محبت نوعی گرایش به خواهشهای نفسانی یا اظهارخض

نقل شده است که وقتی نزد  1اند. از ذوالنونپذیرش مقام ربوبیت وجود دارد، به خطا رفته

________________ 

و احوال قلبی سخن زهد  باره ذوالنون مصری، یکی از عارفان و عابدان و زاهدان معروفی است که در -1

 مصر درگذشت. هـ در245بسیار دارد نامش تبان بن ابراهیم از اهالی مصر و نژاد نوبی است و به سال 
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او از مسأله محبت سخن رفت، گفت: از این مسأله گفتگو نکنید تا نفوس آن را نشنوند و 

 مدعی نگردند.

از اشخاص اهل معرفت و دانش نیز از همنشینی با افرادی که بدون داشتن بعضی 

اند که: هر کس خداوند را برخی هم گفته اند، وزنند، اکراه ورزیدهخوف، دم از محبت می

و آن ، 1با محبت بندگی کند، زندیق است و هر که با امید خالی بندگی کند، مرجئیفقط 

ش همراه با محبت و خوف و و کسی که بندگی ،2که با خوف تنها بندگی کند، حروری

 باشد.ت میسامید باشد، مؤمن یکتاپر

ا را ب ت تا پرستندة خدا با محبت صرفسهر آنچه که این اشخاص را وادار نموده ا

ای ر ادعدینی متهم نمایند، بلندپروازی کسانی است که سرانجام کارشان دزندقه و بی

ی شود که در آن حالت تکالیف شرعپیوند با خدا میمنجر به تصور حالتی از محبت خدا 

کنند که در اثر کثرت و مداومت عبادت گردند و خیال میفایده میدر مورد او لغو و بی

ی مر و نهاند و پس از یقین هم که چیزی مطرح نیست! بنابراین، اپروردگار به یقین رسیده

 گردد!!برایشان جایز میاز ایشان برداشته شده و شرابخواری و ارتکاب معاصی 

در وجوب قتل این گروه »گوید: امام غزالی درموردشان می ای هستند کهاینها دسته

کافر باالتر است زیرا که زیانش  تردیدی نیست... و کشتن یک چنین کسی از کشتن صد

شود که قابل بستن بند و باری گشوده میباشد و توسط او، بابی از بیبه دین بزرگتر می

بندوباری است. زیرا ی است که به طور مطلق طرفدار بیساشد. ضرر این باالتر از کنب

اما این یک دین را به وسیلة دین شود حرف او به خاطر کفرش، شنیده و پذیرفته نمی

سازد و بپندار خود، کاری جز تخصیص یک حکم عمومی )با اختصاص دادن ویران می

________________ 

و آسیبی داشته باشد  تواند ضرراند که با وجود ایمان، گناه نمیای که گویا عقیده داشتهمرجئه: فرقه -1

 .ای نداردمانگونه که با وجود کفر، نیکی وطاعت فایدهه

با خوارج پیکار کرد. منظور از  در آن جا  وراء، موضعی در عراق که علیحروریه: منسوب به حر -2

لمان را در صورت ارتکاب گناه کبیره، تکفیر سحروریت در این جا غالیان و افراطیانی هستند که م

 کنند.می
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ت و چه بسان گمان سینی او هستند( انجام نداده اهمة تکالیف به کسانی که فاقد درجة د

  .1«گردد و باطنش پاک و مبراست!کند که فقط ظاهر او آلوده به گناه می
رغم این که غزالی در تکفیر این گروه مدعی، توقف نموده بعد از وی کسانی علی

ار همچون ابن حجر هیثمی مکی بر او خطا گرفته و کفر اشخاص مزبور را به خاطر انک

  .2اندمسلمات و ضروریات دین، قطعی دانسته

ه ه بندکدر این رابطه است که ابن تیمیه ضمن بیان حقیقت عبودیت به ذکر ضوابطی 

 ةحج»گردند، توجه نموده تحت عنوان میکنند و مانع از انحراف را در حد خود حفظ می

 گوید:چنین می «اهلل

خرسند و با خشم او خشمگین  فقط آن کسی بندة خداست که با خرسندی خدا،»

 صدارد، دوست و آنچه را که خدا و رسولدوست می صکه خدا و رسول شود، آنچه را

این  با دشمنان او، دشمنی کند. با دوستان خدا دوستی و دارند، دشمن بدارد ودشمن می

 چنانکه در حدیث آمده است:. «بخشدزی است که ایمان را کمال میچی

 .3«ِه َوَ ْ َغَض ِللَِّه َوَ ْعَطى ِللَِّه َوَ َنَع ِللَِّه َفَقِن اْسَتْكَمَل اإِلمَيانَ َ ْن َ َحبَّ ِللَّ »

 و نیز فرموده است:

 .4«َ ْوَثَق ُعَرى اإِلمَياِنن اْلَحبُّ ِفي اللَِّهن َواْلُبْغُض ِفي اللَِّه»

 اگر در کسی سه چیز بود، مزة ایمان را چشیده» همچنین در صحیح آمده است: که

است: خدا و رسول خدا نزد او محبوبتر از دیگران باشند و فقط کسی را که خدا دوست 

________________ 

 .ةبین اإلسالم و الزندق ةفیصل التفرق -1

 مراجعه کنید. 3ج، کتاب الرده، ج به تحفه المحتاج بشرح لمنها -2

معنی: کسی که برای خدا دوست بدارد، برای خدا دشمنی ورزد، برای خدا بخشش کند و برای خدا دست  -3

نگاهدارد، به کمال ایمان دست یافته است. روایت از ابوداود با سند خود، نگاه کنید به سلسلة احادیث 

 .379صحیح، شمارة 

انی، حدیث خوبی است. معنی: دوستی و دشمنی ورزیدن در راه خدا، یکی از روایت احمد و طبر به -4

 های ایمان است.محکمترین دستگیره
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دارد، دوست بدارد و از بازگشت به معصیتی که خداوند او را از آن نجات داده است 

 .1«که از افتادن در آتش اکراه دارد ایگریزان باشد، به گونه

ه کدگار خویش است. زیرا چون کسی در دوست داشتن و دوست نداشتن، تابع پرور

ا تر از دیگران بوده، مخلوقات را هم تنها به خاطر خدخدا و رسول برای او محبوب

شد، برای این که بال کمال محبت وی نسبت به خدا میدارد و این حاصدوست می

لیای محبوب نشانة کمال محبت محبوب است. پس اگر کسی پیامبران و او دوست داشتن

را  قع آنهابه رضای خدا دوست بدارد و نه چیز دیگر، در واقیام آنان خدا را به خاطر 

 برای خدا دوست داشته است.

 فرماید:خداوند متعال می

﴿                         

  ﴾ (54 /مائده). 

ست معیتی را خواهد آورد، که دوستشان دارد و آنها هم او را دوخداوند ج»

 .«باشنددارند، پیش مؤمنان خاضع و پیش کافران سرسخت می
 و به همین منظور گفته است:

﴿                  ﴾  (31/ آل عمران). 

 .«ا دوستتان بداردمن پیروی کنید تا خددارید، از اگر خدا را دوست می :بگو»
ی را دهد و جز مطلبجز به آنچه که موردپسند خدا باشد، فرمان نمی صپیامبرزیرا که 

 دارد.خواهد، اظهار نمیکه خداوند می

پیروی  صدارد، باید از رسول خدای که خداوند را دوست میسترتیب، کپس بدین

نموده و به دستوراتش گردن نهاده و به شیوة دارد تصدیق کند و آنچه را که بیان می

________________ 

ا اَل ، وََمنْ َأَحبَّ عَبْد  بَّ ِإلَيْهِ ِممَّا سِوَاُهَماَثالَثٌ َمنْ ُكنَّ فِيهِ وََجدَ َحالَوَةَ اإِليمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ َأحَ» -1

روایت مسلم و «. ، َكَما َيكْرَهُ أَنْ يُْلَقى ِفى النَّارِ َبْعدَ إِذْ أَْنقََذُه اللَّهُ  ، َوَمنْ َيكْرَهُ أَنْ َيعُودَ ِفى اْلُكْفرِهُ إِالَّ لِلَّهِ يُِحبُّ

 بخاری از قول انس.
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ی که چنین کند بر طبق رضای خدا عمل نموده و مورد عالقه و سرفتارش اقتدا کند. ک

 محبت خداوند قرار خواهد گرفت.

د جها و صبرای اهل محبت خویش دو نشانه قرار داده است: پیروی از پیامبر خداوند

 در راه خدا.

ا پسند خد واقعی تالش در جهت حصول چیزهای موردبه دلیل این که جهاد، شکل 

گناه  وفسق  از قبیل ایمان و عمل صالح و طرد چیزهای نامطلوب در نزد خدا مانند کفر و

 باشد. بدین جهت فرموده است:می

﴿                    

                        

                               ﴾
 .(24 /توبه) 

تی اید، تجارختهوام، اموالی که اندواگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، اق :بگو»

از  ترسید و مسکنهای مطلوب و مورد عالقة شما، برایتانکه از کساد و زوالش می

را  وجهاد در راهش محبوبترند، منتظر باشید تا خدا، امر خود صخدا و رسول

 .«بیاورد
و به کسانی داده شده است که نزدیکان و دارائی خود را بیشتر از خدا  این وعده

روایت  «صحیح»نیز در  صدارند. از قول پیامبرو مبارزه در راه خدا دوست می صرسول

قسم به آن که جانم به دست اوست، هیچ یک از شما ایمان نخواهد »که:  شده است

 .1«پدر و همة مردم دوست داشته باشد داشت مگر هنگامی که مرا بیشتر از فرزند و

________________ 

. و فی الصحيح ْن َوالِِدِه وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ َأْجَمعِينَاَل يُؤْمُِن َأحَُدكُمْ َحتَّى َأكُونَ َأَحبَّ ِإلَيْهِ مِ َوالَِّذى َنْفِسى بِيَدِهِ» -1

الَ » :. َفقَالَ النَِّبىُّ لِّ َشىٍْء إِالَّ ِمنْ َنفِْسىيَا َرسُوَل اللَّهِ ألَْنتَ َأَحبُّ ِإَلىَّ ِمنْ كُ  :إن عمر بن الخطاب قال

ِإَلىَّ ِمنْ  فَقَالَ َلهُ ُعمَرُ فَِإنَّهُ اآلنَ وَاللَّهِ أَلنْتَ َأَحبُّ« . َنفِْسكَ  َأَحبَّ إِلَْيكَ ِمنْ وَالَّذِى َنْفِسى بِيَِدِه حَتَّى أَكُونَ

 «.اآلنَ يَا ُعمَرُ» :. َفقَالَ النَِّبىُّ نَْفِسى
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اهلل، به خدا قسم تو یا رسول»ب گفت: ست که عمربن خطاهمچنین روایت شده ا

 ، بایدی عمربرای من از همة چیزهایی که غیر خودم وجود دارند، محبوبتری، فرمود: نه ا

 خدا، تو عمر گفت: به ،و محبوبتر باشمبرایت عزیزتر  باشد که از نفس خودت هم چنان

 !«من محبوبتری! فرمود: حال درست شدخودم هم برای  از
شود و این عبارت است از جز با متابعت محبوب کامل نمی پس حقیقت محبت

دارد. دارد و عداوت با آنچه که دشمن میمحبت چیزی که دوست می همراهی با او در

 ت.بدیهی است که خداوند دوستدار ایمان و تقوا و دشمن کفر و فسق و عصیان اس

 خصومت خاورشناسان

های بینش اسالمی ای از شاخههرشاخه ای از جوانب اسالم وخاورشناسان در هر جنبه

 باشد:دو چیز می باشند که ناشی ازای میدارای دعاوی گسترده

که  های دانشمندان اسالمینخست: بد فهمیدن اسالم و زبان قرآن و احادیث و نوشته

 یابند.کنند و اسرار و تنوع داللتهایش را در نمیخاطر بیگانگی آن را احساس نمی به

 هند ونیت و تصمیم به جستجوی معایبی که آن را وسیلة بدگویی قرار ددوم ـ سوء

دق یافتن نقاط ضعفی که توسط آنها نظریة خود مبنی بربشری بودن قرآن و عدم ص

یی عیبجو صب وبه تع هرا بقبوالنند. بنابراین ذخائر ما را با نظری آمیخت صپیامبری محمد

 طلبانه.کنند نه با نظری حقبررسی می

نجام سالم اااریخ قبالً پیشداوریهایی راجع به اسالم و کتاب و پیغمبر و بزرگان و ت آنها

دالیل موافق  وتا به رهنمودها نمایند رسی منابع اسالمی سعی میدهند آنگاه ضمن برمی

 ین شدههمانطور که چن] بند و اگر هم دلیلی پیدا نکردنداندیشة سابق خویش دست یا

ز یی را اورند، اگر از آن هم چیزی عایدشان نگردید، چیزهاآبه شبهات روی می [است

یش و پیوندند و آن را وسیلة تشومنابع ضعیف و نظریات مردود و روایات غلط به هم می

 دهند.مغالطه قرار می

فقط بر ترس و خضوع  :اند کهاز جمله، بعضی از آنها دربارة عبادت مسلمین گفته

بت خدای تعالی نیست و این که خداوند از دیدگاه تکیه دارد و در آن جایی برای مح



 

 57  مفهوم واقعی عبادت در اسالم
 

اند که مسلمانان، خدای قهر و غلبه است، نه خدای مهر و محبت. و چنین انگاشته

که آن هم مسلمانها، عنصر حب را در رابطة خود با خدا، فقط پس از انتشار تصوف 

 محبت را از منابع غیراسالمی اقتباس نموده بود شناختند.

 و اصحاب و صصاف نشان داده به نصوص قرآن وسنت وسیرة پیامبراینها اگر ان

دادند، یمکردند، یا این که فقط معنی عبادت را مورد تحلیل لغوی قرار تابعین مراجعه می

بادت عدانستند که از این گزافگوئی خودداری نموده و می ،کاری که ابن تیمیه کرده است

 باشد.بت نسبت به خدا میاسالمی نمایانگر نهایت خضوع با غایت مح

اند بلکه در حالی که بعضی از صوفیان هم محبت خدا را خارج از اسالم نگرفته

ا را ب منتسبین به علم کالم، امکان حصول محبت واقعی از طرف انسان به پروردگارش

ر توان موجود قدیم را دوست بدارد قابل تصواستدالل این که موجود حادث چگونه می

 اند.آنها بدان توجه نموده و توسعه و ژرفایش بخشیده؛ دانستندنمی

تباس )صوفی( چه نیازی به اق کسانی که به راستی اهل ذوق و وجدان روحی هستند

 دلیلی آنها محبت از منبع بیگانه از اسالم دارند؟ در حالی که نصوص قطعی اسالمی برای

 روشن و کافی و تأمین کننده است.

ا از کدام سرچشمه ر «حب الهی»رو، اندیشة صوفیان میانهنیم که برای این که بدا

ویش خ «احیاء»از کتاب  «ةحبلما»ت آنچه را که امام غزالی در بخش اند، کافی اسگرفته

ه است، ها و دالیل شرعی پیرامون محبت بنده نسبت به خداوند متعال نوشتراجع به نمونه

 گوید:بازگو کنیم. او می

یزی چاتفاق نظر دارند. اگر  صوجوب محبت خدا و رسول  امت اسالم در بدان که»

توان محبت را به اطاعت معنی شود؟ و چگونه میوجود نداشته باشد، چگونه واجب می

رد و دم داکرد، در حالی که اطاعت، نتیجه و دنبالة محبت اوست؟ پس بناگزیر محبت، تق

که  قول خدای تعالی رد.گیقرار می شود، مورد اطاعتسپس آن کی که دوست داشته می

 گوید:می

﴿     ﴾ (54 /مائده). 
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 .«دوستشان دارد و آنان هم او )خدا( را دوست دارند»

﴿           ﴾ (165 /بقره). 

 .«تر دوست دارنداند خدا را بیشو آنان که ایمان آورده»
 باشد.ا و اثبات کمیت )مقدار( پذیری آن میدلیل اثبات محبت دربارة خد

، محبت خدا را در روایات زیادی، شرط ایمان قرار داده است. هنگامی صپیامبر اکرم

ایمان چیست؟ پاسخ داد: ایمان این است که  صاهللکه ابورزین عقیلی گفت: یا رسول

هیچ »ه است: و در حدیث دیگری گفت .1«برای تو از دیگران محبوبتر باشندخدا و رسول 

و اموال و همة مردم عزیزتر  آورد مگر هنگامیکه من در نزد او از خاندانای ایمان نمیبنده

آورد مگر وقی که خدا و هیچ یک از شما ایمان نمی»و باز فرموده است:  .2«باشم

و از »در یک روایت نیز آمده است که: . «نزد او محبوبتر از هر چیزی باشندپیامبرش در 

 فرماید:چگونه چنین نیست که خداوند می «دشنفس خو

﴿          ﴾ (24 /توبه). 

 .«...و فرزندانتان وبرادرانتان و  اگر پدرانتان :بگو )ای پیغمبر(»

________________ 

 گوید: احمد این حدیث را با مقداری اضافی در اولش روایت کرده است.حافظ عراقی می -1

ن م  وَ»که در روایتی عبارت « كُوَن أَحَبَّ ِإلَيْهِ ِمْن أَهْلِِه َومَاِلِه وَالنَّاِس َأْجَمعِينَالَ يُؤِْمنُ عَبْدٌ حَتَّى أَ » حدیث -2

عباراتش از مسلم است مگر باشد که نیز بدان افزوده شده است، مورد اتفاق و از حدیث انس می« هَ فس نَ

و از حدیث عبداهلل بن هشام نقل کرده است « هَ د  لَوَ وَ  ه د  ال ن وَ م وَ»بخاری افزوده است: « من نفسهو»عبارت 

الَ َوالَّذِى َنفِْسى » :. َفقَاَل النَِّبىُّ لِّ َشىْءٍ إِالَّ ِمنْ نَْفِسىَيا َرسُوَل اللَّهِ أَلنْتَ َأحَبُّ ِإَلىَّ ِمْن كُ که عمر گفت: 

. فََقاَل ِإَلىَّ ِمنْ َنفِْسى فَِإنَّهُ اآلنَ َواللَّهِ ألَنْتَ َأحَبُّ فََقالَ َلهُ ُعمَرُ« . َأحَبَّ إِلَْيكَ ِمنْ نَْفسِكَ  بِيَدِهِ حَتَّى َأكُونَ

 «.اآلَن َيا ُعمَرُ » :النَّبِىُّ 

تفاق است. از انس با این مورد ا« وَاُهَمامَّا سِهِ مِ الَ يُؤْمِنُ َأحَدُُكمْ حَتَّى َيكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ َأَحبَّ إِلَيْ »حدیث 

کسی  )هیچ َمالِهِوَ نْ َأهْلِهِلَْيهِ مِ َحبَّ إِ َحتَّى َأكُونَ أَ  يمانِ اإلةَ اوَ لَ حَ دٌحَ أَ دُ جِيَ  الَ »که: عبارت نقل شده است 

 ر باشم( وکند مگر وقتی که من برای او از خاندان و دارائیش عزیزتطعم شیرین ایمان را احساس نمی

 مقداری اضافی دارد.



 

 59  مفهوم واقعی عبادت در اسالم
 

 البته این در معرض تهدید و انکار جاری شده است.

نعمتهایی که نصیب شما  خدا را به خاطر»و گفت:  دپیامبر به محبت ورزی فرمان دا

  .1«دارد، دوست بداریدخدا دوستم می کرده و مرا به خاطر این که

 صمن دوستدار تو هستم، پیامبر صاهللیا رسول :مردی گفت»روایت شده است که 

گفت: پس آمادة  صفرمود: پس آماده فقر باش. او افزود: من دوستدار خدا هستم، پیامبر

 .2«باش بال

میر، در حالی که پوست عبن به مصعب  صکنند که گفت: پیامبرنقل می از عمر 

 :آمد، نگریست و گفتگوسفندی به کمر بسته بود و پیش می

ابظروا إىل هذا الرجل الذي بور اهلل قلبه لقن ر یته  ني   ویه یغذوابه  أط ب الطعام »
 .3«والهراب فنعا  حب اهلل ورسوله إىل  ا ترون

، یدهند قلب ایشان را نورانی گردانکه خداو است این شخص را نگاه کنید، کسی»

ها یرا بهترین غذاها و نوشیدنایشان در حالی که با پدر و مادرش بود و ایشان 

که  ایشان به این حالتی باشد باعث شد او، دوستی و محبت خدا و رسول خوراندمی

 «.بینیدمی

اللهم ارزقين حبك وحب  ن  حبك »گفت: ود میما در دعای خ صهمچنین پیامبر
  .1«وحب  ا یقر ين إىل حبك واجعل حبك  حب إيل  ن املاء البارد

________________ 

 و غریب است. گفته است: حسناز حدیث ابن عباس، وی به روایت ترمذی  -1

 .«ه َأح بُّوا اللََّه ل َما َیغُْذوکُْم م ْن ن َعم ه  َوَأح بُّون ى ب ُحبِّ اللَّ»
بدون قسمت آخر نقل کرده و گفته است: « َفأَعِدَّ ِلْلفَْقرِ تِْجَفاف ا»این را ترمذی از قول عبداهلل مغفل با لفظ  -2

 حسن و غریب است.

 :، فقالهلل تعالىاإنی أحب  :فقال «استعد للفقر» :، فقال يا رسول اهلل إنی أحبك :ن رجال قالأويروی »

 «.استعد للبالء»

 روایت نموده و خوب دانسته است.« ةالحلی»ن حدیث را ابونعیم درکتاب ای -3
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ا به خدايا محبت خود و محبت كسی كه محبت تو را دارد و محبت هر چيزی كه مر»

لبم ق ك درنصيبم گردان، و محبت خود را، محبوبتر از آب خنمحبت تو نزديك می گرداند 

  .«هقرار د

قیامت چه وقتی است؟  صای رسول خدا :آمد و گفت صپیامبراعرابی نزد  همچنین

ای؟ گفت: نماز و روزة زیادی ندارم، فقط خدا و گفت چه چیزی را برایش تدارک دیده

انس . «دارددارم. پیامبر گفت: آدمی با چیزی است که دوست میمیرسولش را دوست 

 .2لمانان به چیزی تا این اندازه شادمان شوندپس از اسالم ندیدم که مس :گویدمی

کی یحقیقت عبادت از نظر اسالم چنین است، مفهومی ترکیب یافته از دو عنصر: 

 نهایت درجة خضوع در برابر خدا و دیگری نهایت درجة محبت نسبت به او.

بلکه  اصل عبادت، محبت خداوند و»این هم فراتر رفته و گفته است:  ابن قیم از

محبت نسبت به اوست و این که تمام محبت از آن خداوند بوده چیزی در کنار  انحصار

ر او و در راه او دوست او دوست داشته نشود )محبوبی جز او نباشد( و فقط به خاط

  .3«داشته شود

 

                                                                                                                         

ُقوُل اللَّهُمَّ إ نِّى َکاَن م ْن دَُعاء  َداُودَ یَ : 1ترمذی نظیر این را از حدیث ابودرداء بطور مرفوع نقل کرده است  -1

  ... تا پایان حدیث.َأسْأَلَُك حُبََّك وَُحبَّ َمْن ُیح بُّكَ 

 مورد اتفاق از حدیث انس. از ابوموسی و ابن مسعود نیز به همین صورت نقل شده است. -2

ْدتُ لََها مِْن اَل َما أَعْدَقَ «. لََها أَعْدَْدتَ وََما» :الَ قَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ َمَتى السَّاعَة :فََقالَ  إلى النبی َجاءَ أَعَْراِبىٌّ 

  «حَبَّ اْلمَرْءُ َمَع مَْن أَ » :هِ لَ َرسُولُ اللَّ. َفَقاولَهُكَثِيرِ َعَمٍل الَ َصالَةٍ وَاَل صِيَامٍ إِالَّ أَنِّى ُأحِبُّ اللَّهَ وََرسُ

 .99ص  1مدارج السالکین ج -3



 

 های عبادت در اسالمحوزه

 ها و دامنة عبادت از دیدگاه اسالمحوزه

خشندة بعبادت خداوندی است که آفریدگار و ، دانستیم که رسالت انسان در روی زمین

 باشد.نعمتهای ظاهری و باطنی می

 معنی و حقیقت عبادت از نظر لغوی و شرعی را نیز فهمیدیم.

ر به عبارت دیگهای عبادت را بشناسیم، باید اشکال و انواع و مظاهر و دامنهاکنون می

 ی عبادت کنیم؟باید پاسخ این سؤال را دریابیم که: خدا را با چه چیز

وع، جة خضحال که خداوند ما را برای عبادت خود یعنی اطاعت همراه با عالیترین در

گردد؟ و در چه چه چیزی متجلی می این اطاعت درو آمیخته به محبت آفریده است، 

ای باید باشد؟ پاسخ این سؤال حقیقت مهمی برای ما آشکار خواهد ساخت که زمینه

گیری باشد. این فرام عبادت و گستردگی جوانب آن در اسالم میعبارت از فراگیری مفهو

 شود: گر میدو خصیصه جلوه در

 اول( شمول آن نسبت به تمامی دین و زندگی.

ه دوم( فراگیری آن نسبت به کل موجودیت ظاهری و باطنی انسان، به صورتی ک

 توضیح داده خواهد شد.

 شمول عبادت نسبت به همة دین

 فرماید:طه با سخن خدای تعالی که میراب ابن قیم در

﴿         ﴾ (21 /بقره). 

 .«ای مردم پروردگار خویش را بپرستید»
های آن کدامند؟ آیا مطرح نموده است که: عبادت چیست و شاخه این سؤال را

 شود یا خیر؟مجموع دین را شامل می

 «ةیودالعب»ده است که تمامی رسالة معروف او ی داسپس به این پرسش، پاسخ مبسوط
 ن آغاز کرده است:دهد. پاسخ خود را چنیرا تشکیل می
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د ی مورعبادت: اسمی است در برگیرندة تمامی گفتارها و کردارهای باطنی و ظاهر»

ه حسان بری، اپسند و قبول خداوند، بنابراین نماز، زکات، روزه، حج، راستگوئی، امانتدا

هی از ف و نادر، حفظ پیوند خویشاوندی، پایبندی به عهد و پیمان، امر به معروپدر و م

ر و یسو ا خوبی به همسایه و یتیم و درمانده و غریبمنکر، جهاد با کفار و منافقان، 

 .باشندیمهایی از عبادت ا، نمونهحیوانات و ذکر و نیایش و تالوت قرآن و این قبیل کاره

 ، ترسیدن از خدا و بازگشتن به سوی او وصرسول همچنین دوست داشتن خدا و

اخالص عقیده و پذیرش خواستة خدا و سپاس در برابر نعمتها و رضا به قضای او و 

ارها در شمار عبادت توکل بر او و امید بستن به رحمت و خوف از عذابش و نظایر این ک

 .1«خداوند هستند

ای هر و حوزبن تیمیه، دارای افقی پهناوتوضیح ا بینیم که عبادت بنا بهبه این ترتیب می

گسترده است. هم شامل فرائض و آداب اساسی همچون نماز، روزه، زکات و حج 

 م عبادات اختیاری از قبیل ذکر وفرائض همچون اقسا شود و هم شامل مواردی غیرمی

 تالوت و نیایش و استغفار وتسبیح و ...

حفظ  قبیل احسان به پدر و مادر و احترام حقوق مردم از همچنین، خوشرفتاری و

ی به دلسوز مسکین و غریب و مهر ورزیدن به ناتوانان و رابطة خویشی و نیکی به یتیم و

 گیرد.می حیوانات را دربر

یگر دهد و عاخالق و همة فضائل انسانی، مانند راستگوئی و امانتداری و پایبندی به 

 «نیاخالق ربا» ة چیزی کهدر برگیرند گردد. همچنان کهمکارم اخالقی را نیز شامل می
خدا و بازگشت به او، اخالق  س از، ترصشود از قبیل محبت خدا و رسولخوانده می

مید به اتوکل بر خدا و  صبر به حکم خدا، شکر نعمتها و رضا به قضای خدا،در دین، 

 باشد.رحمت و خوف از عذاب او، می

________________ 

 سالمی.، چاپ دوم مکتب اإل38، ص ةالعبودی -1
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ا ارزه بنهی از منکر، و مب معروف و عبادت مشتمل بر دو فریضة بزرگ یعنی امر به

 ل مذکورتمام اعماباشد که حصار فراگیرنده و مالک اعتبار منافقان در راه خدا می کفار و

 باشند.می

هایی که خداوند در نظام هستی برقرار مراعات شیوه بردن اسباب و بکارعبادت شامل 

هی در زندگی مادی مردم شود. این مورد، اهمیت و نقش قابل توجساخته است، نیز می

مراعات »ش بدان اشاره نموده و گفته است: ابن تیمیه در جایی از رسالة خویدارد و 

 .1«فرمان داده است، نوعی عبادت است اسبابی که خداوند بندگانش را بدان

تمامی دین، عبادت محسوب »خاطرنشان ساخته است که  /عالوه بر این، ابن قیم 

دبته »شود: ین متضمن معنی خضوع و فروتنی است مثالً گفته میشود، برای این که دمی
، یعنی خدا را «ن اهللینی»شود: خوار نمودم و ذلیل شد و گفته می یعنی او را «اَنَنَف

کند. بنابراین، دین خدا مساوی است با عبادت خدا و پرستد و اظهار خضوع میمی

 .2«نیز، خواری و کوچکی استنی عبادت ریشة معفرمانبری و خضوع در برابر او. 

هم  با این توضیحات، معنی دین با اصل مفهوم عبادت از نظر لغات و شریعت به

 شوند.رسند و یکی میمی

 گیردعبادت همة زندگی را فرا می

که  یافتیمت، دروقتی فهمیدیم که دین، همچنانکه امام ابن قیم گفته است، تماماً عبادت اس

 وتارها نظام بخشیدن به رف رونی انسان ویندگی درونی و بهدف دین، ترسیم خط سیر ز

گی یابیم که عبادت، همة زندمی باشد؛ درروابط او براساس جهت این خط سیر الهی، می

ل خوردن و قضای حاجت گرفته تا تشکی غذا گیرد و کلیة شئون آن از شیوةرا فرا می

ط رواب کیفر و جزا و اصول دولت و سیاست حکومتی و سیاست مالی و امور بازرگانی و

 آورد.می ا تحت انتظام دررالمللی در حال جنگ و صلح بین

________________ 

 .73، ص ةالعبودی -1

 .عبودیةکتاب ال 44-43نگاه کنید به ص  -2
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 ولیفی شود که کتاب خدا، بندگان مؤمن را با دستورات تکبه همین جهت مالحظه می

گردد، مورد خطاب قرار داده های گوناگون زندگی را شامل میاحکام شرعی که جنبه

 «کتب علیکم»صیغة ای از وظایف را که همگی با هاست و فقط در سورة بقره، مجموع
 خوانیم:کنیم. این آیات کریمه را چنین میمشاهده میاند، بیان گردیده

﴿                     ﴾  (/178 بقره). 

 .«ر شده است[ کشته شدگان بر شما مقراى مؤمنان، قصاص در ]باره»

﴿                          

       ﴾ (180 /بقره). 

 ست کهاچون کسى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى باز گذارد بر شما مقرّر »

 .«دیکان به نیکى وصیت کندباید براى پدر و مادر و نز

﴿                         

      ﴾ (183 /قرهب). 

بود،  ر شدهاى مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است، چنان که بر پیشینیانتان مقر»

 .«پیشه کنیدباشد که تقوى 

﴿                           

﴾ (216 /بقره). 

یزى جهاد بر شما مقرر شده است و آن براى شما ناخوشایند است و چه بسا چ»

 .«را ناخوش دارید، حال آنکه آن براى شما بهتر باشد
شته ان نوروزه و نبرد مسلحانه، از سوی خدا بر بندگ ین مسائل اعم از قصاص،همة ا

گی ، بندشده یعنی مفروض گردیده است و آنان موظف هستند که با رعایت پذیرفتن آنها

 خدا را به جای آورند.

اند، با این توضیح، حقیقت مهمی که همیشه بسیاری از مسلمانان از آن غفلت ورزیده

شنوند، از آن را می «عبادت»مردم وقتی واژة  گردد، چون بعضی ازمیبرای ما روشن 



 

 65           های عبادت در اسالمحوزه
 

فهمند و چیزی جز نماز روزه، صدقه، حج و عمره و دعاها و اورادی از این قبیل نمی

شیوة رفتارها و کردارها  کنند که ربطی به اخالق و آداب و نظام و قوانین وتصور نمی

 داشته باشد.

ل ه خیارخالف پندار بسیاری مسلمانان و دینداران کدر حالی که عبادت خداوند، ب

ر ده و امکنند با انجام آداب و اعمال عبادی متداول، حق خداوند را یکسره به جای آورمی

 د تالوتاند، در نماز و روزه و حج و ملحقات آنها ماننعبودیت خدا را به کمال رسانیده

 شود.و ذکر و دعا و استغفار، خالصه نمی

نها ت، رندهای بزرگ و ارکان اساسی اسالمی با وجود منزلت و اهمیتی که دااین آیین

 انتظار دهند. نه همة عبادتی را که خداوند از بندگانشبخشی از عبادت خدا را تشکیل می

 دارد.

ده و آن، انسان را خلق نموحقیقت این است که محدودة عبادتی که خداوند برای 

های داده است، بسیار گسترده است و تمام جنبه مقصود زندگی و مسئولیت او قرار

 گیرد.می زندگی انسان را دربر

 عبادت پایبندی به روش و آیین خداوند است

 ،هادیشهیل اناین است که در همة کارهایش از قب ،الزمة بندگی انسان برای خداوند یگانه

ود را خفتار دگی و رپسند و قبول او را در نظر گرفته، زن گفتارها و کردارها. جهت مورد

ا به ربر طبق رهنمودها و دستورات خداوند شکل بدهد. یعنی هنگامی که خداوند او 

﴿بگوید: و مسئول یا ممنوع ساخت،  چیزی امر یا از آن نهی نمود       

             ﴾ «جوییم تو را می شنیدیم و پذیرفتیم، پروردگارا آمرزش

 .«که جهت سیر ما به سوی توست
تفاوت یک انسان مؤمن با دیگران دراین است که مؤمن از بندگی خود و سایر 

موجودات، رها شده و به سوی زندگی پروردگار خویش توجه نموده است و از اطاعت 

 «خودمختار»ل گردیده است. فرد مؤمن، آنگونه هوسهای خویش به اطاعت خدا منتق
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به پیمانی است که باید  دیگری هوس نمود، انجام دهد. او متعهد ست که هر چه خود یانی

اش دهد و دین، یک تعهد بدان پایبندی و احترام داشته باشد و مستلزم روشی که ادامه

 خیزد.منطقی است که از طبیعت و خصلت ایمان برمی

ده و بن و نهی نمودم گیری ایمان، مقتضی این است که خداوند بگوید: امر کردمشکل

 بگوید: شنیدم و فرمان بردم.

و به  انسان از تسلیم شدن در برابر هوای خویش خارجالزمة ایمان این است که: 

 فرمانبرداری از دستورات موالی خود روی آورد.

 قرآن کریم در این زمینه چنین فرموده است:

﴿                             

                            ﴾ 
 .(36 /احزاب) 

 و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خداوند و رسولش کارى را مقرر»

سول د و راشند. و کسى که از خداوننمایند، آنکه خود در کارشان اختیار داشته ب

 .«[ در گمراهى آشکارى گرفتار آمده استاو نافرمانى کند، ]بداند که
 فرماید:و نیز می

﴿                         

               ﴾   (51 /نور). 

نان آشوند تا بین [ خداوند و رسولش فراخوانده مىسخن مؤمنان چون به ]راه»

 حکم کند، فقط این است که گویند: شنیدیم و فرمان بردیم و اینانند که

 .«رستگارند
ن گوشت ردگیرم ولی در خوخوانم روزه میگوید: نماز میکسی که می بنابراین،

دور  یایند،برا که برایم گران خوک یا نوشیدن شراب یا گرفتن ربا آزاد هستم و احکامی 

 کنم، پرستنده و بندة خدا نیست.اندازم و به غیر احکام خدا عمل میمی
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ود و خب اسالمی مربوط به ا و آداهآورد، اما الگوکسی که شعائر اسالم را به جا می

 به زنان، لباس حریر و زیور طال مانند مردی که همچونند، کاش را مراعات نمیخانواده

پوشاند، عبادتگر خدا محسوب انگیزد و بدنش را نمیبرد یا زنی که فساد برمیکار می

 شود.نمی

رود و در کند وظیفه عبادیش از چار دیواری مسجد فراتر نمیکسی که خیال می

هوسهای خود یا  رت دیگر از پیرویشود و به عباد میهای مختلف زندگی بندة خوعرصه

 باشد.کند، بندة خدا نمیدیگران فروگذار نیست و مانعی در برابر خود احساس نمی

 راه خدا شرک است پیروی از غیر

دا و نین خاز جمله عبادتی که بسیاری از مردم بدان توجه ندارند؛ گردن نهادن به قوا

قرری مرام و تکالیف واجب و حدود احکامی است که از طریق آنها، چیزهای حالل و ح

 را تعیین نموده است.

خواهد در دهد ولی مینماز و روزه و حج و عمره را انجام میکسی که شعائر و 

 رعن اجتماعی و سیاسی بر طبق غیر شمسائل زندگی شخصی و عمومی خود یا در شئو

ا به دا رخصوص خخدا و دستور او رفتار نماید در واقع غیرخدا را بندگی نموده و حق م

 دیگری داده است.

رتاسر سباشد. زیرا که تنها خداوند است که قانونگذار و فرمانروای آفریدگان خود می

بوبیت رباشند. تنها اوست که باقتضای هستی قلمرو حاکمیت و همة انسانها بندگان او می

ل این حال تواند امر و نهی نموده بگوید:و مالکیت و الوهیت خود نسبت به مردم، می

 است و آن حرام. زیرا که فقط او پروردگار، فرمانروا و معبود مردم است.

ل ز قبیانظر خود  اگر کسی ادعا کند که بدون اجازة خدا، حق تشریع هر قانون مورد

انسته ه و دامر و نهی در حالل و حرام کردن را دارد، از حدود واقعی خویش تجاوز نمود

 و پروردگار قلمداد کرده است. یا ندانسته، خویشتن را خدا
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ز ایرد و ا بپذکسی هم که این حق را برای او قائل شده قانونگذاری و نظام ابداعی او ر

وده دت نممذهب و قانونش پیروی نماید، او را پروردگار و خدای خود تلقی کرده و عبا

 است و آگاهانه یا ناخودآگاه مشرک شده است.

ورزی سرزنش نموده و به آنها نسبت داده شرک قرآن کریم اهل کتاب را به خاطر

اند، دهر آوراست که روحانیون و زاهدان خود را عبادت نموده، آنان را خدایان خود بشما

اوند اند! خدبه دلیل این که از قوانین و عقاید خودسرانة آنها اطاعت و پیروی نموده

 فرماید:می

﴿                           

                                 

 ﴾ (31 /توبه). 

ن سیح بماند. و ]نیز[ احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدایى گرفته»

 گانه رابود یاند مگر آنکه معاند[ حال آنکه فرمان نیافتهمریم ]را به خدایى گرفته

[ پاک آورند، ]بس[ جز او نیست. او از آنچه شرک مىبندگى کنند. معبود ]راستینى

 .«[ است]و منّزه
 ز رویاخدا آگاهتر است، یعنی پیامبری که  این آیه را کسی که از همه به مقصود

یین دم تبزند و آن کسی که این قرآن بر او نازل گردیده است تا برای مرهوس حرف نمی

 ین آیهااز  صکند و آنان را به تفکر وا دارد، تشریح نموده است. اینک به تفسیر پیامبر

 توجه کنید:

اند روایت کرده  [ از عدی به حاتمبا طرق مختلفامام احمد و ترمذی و ابن جریر ]

به او رسید، به شام گریخت )او در دوران جاهلیت مسیحی  ص که وقتی دعوت پیامبر

بر خواهرش منت  صشده بود( و خواهر و جمعی از قومش اسیر شدند، رسول خدا

او نزد برادرش بازگشته وی را تشویق به اسالم نمود. عدی به مدینه نهاده آزادش کرد و 

او  ،طائی معروف بودآمد و خبر آمدنش میان مردم پخش گردید. رئیس قوم و پسر حاتم 
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رفت و آن  ص ای به گردن آویخته بود، نزد رسول خدادرحالی که یک صلیب نقره

 خواند:حضرت این آیه را می

﴿                ...﴾   (31 /توبه). 

الل ام را ححر را حرام کردند وچرا، حالل »فرمود:  گوید: گفتم: آنان را نپرستیدند!می

 .«نمودند و آنان هم از این کارشان پیروی نمودند و این همان پرستیدن است
باس و عحذیفه بن الیمان و عبداهلل بن حافظ ابن کثیر در تفسیر خود گفته است: 

﴿دیگران نیز در تفسیر                   ﴾اند کهگفته: 

 آنها را در آنچه حالل کردند و حرام ساختند، پیروی نمودند.

اختند از بزرگان، حرف شنوی کردند و کتاب خدا را پشت سراندسدی هم گفته است: 

 و به همین جهت خداوند فرموده است: 

﴿                ﴾ (31 /توبه). 

ر هحالل است و  ی که وقتی چیزی را حرام کرد، حرام و آنچه را حالل نمود،خدای

 .کرد چیزی را که مقرر نمود باید پیروی نمود و اجرا

﴿       ﴾1. (31 /توبه). 

 .«[ است[ پاک ]و منّزهآورند، ]بساو از آنچه شرک مى»

 فید عبادتندکارهای اجتماعی م

است  اش را گسترانیدهای پهنة عبادت را گشوده و دامنهاین را باید افزود که اسالم، بگونه

لقی که اعمال فراوانی را که از نظر مردم جزء عبادات و عامل نزدیکی به خدا ت

 .اند در برگرفته استشدهنمی

شد و نه جلب اش خیر باهر عمل اجتماعی سودمند در صورتی که قصد انجام دهنده

ستایش و کسب نفوذ در میان مردم؛ از نظر اسالم در ردیف بهترین عبادات شمرده 

________________ 
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ای را آدمی به وسیلة آن اشک محزونی را پاک سازد یا اندوه رنجیدهشود. هر عملی که می

حمایت کند و یا ای را مرهم گزارد یا از مظلومی کاهش دهد یا زخم سرکوب شده

رآورد یا دین ورشکستة گرانباری را بپردازد یا از فقیر با ابروی مغلوبی را از خواری د

هدایت نماید یا نادانی را آموزش دهد یا به  عیالمندی دستگیری کند یا سرگردانی را

غریبی، پناه دهد یا آفتی را از مخلوقی دور سازد یا مانعی را از سر راهی بردارد یا به 

دیق عبادت بوده در صورت همراهی با نیت مصا ای رساند؛ ازای فایدهموجود زنده

 باشد.مایة نزدیکی به خدا میصحیح، 

داش اسالم، کارهای زیادی از اینگونه را عبادت خدا و شاخة ایمان و موجب پا

 خداوندی قرار داده است.

ه و ته شدتنها نماز، روزه یا ذکر و دعا نیست که به عنوان عبادت روزانة شما نوش

توانید چیزهای زیادی بر عبادات و شوند، بلکه میاز خدا میموجب گرفتن پاداش 

باشند، هر خود بیفزایید که در نزد حق دارای ارزش و بهای متناسب با خود مینیکیهای 

 چند در نظر خودتان کم ارزش و ناچیز جلوه کنند.

از  ما راآیا ش»دربارة اصالحگری میان دو طرف متخاصم فرموده است:  صمثالً پیامبر

 ا آگاهند: چرکه درجة فضیلتش باالتر از نماز و روزه و صدقه است، آگاه نکنم؟ گفت چیزی

 کن.

که رابطة دو طرف به تباهی گفت: آن چیز، اصالح میان دو طرف است. زیرا هنگامی 

منظورم این »در روایتی هم گفته است:  .1«کندگرایید، همچو ماشین سلمانی عمل می

 .2«زندریشه می زداید بلکه دین را ازو میتراشد نیست که مو را می

هر کس از یک »گوید: منزلی که نزد خدا دارد میبارة عیادت مریض و  همچنین در

کند که پاک شدی، قدمهایت نیز پاک خطاب می به اوبیمار عیادت کند، ندایی از آسمان 

________________ 

 اند.این روایت را ابوداود، ترمذی و ابن حبان در صحیح آورده -1

 این زیادی از ترمذی است. -2
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مالقات  کسی که به». و نیز فرموده است: 1«پیدا کردیشدند و جایگاهی در بهشت 

می که نشست در رود، تا وقتی ننشسته است، در رحمت شناور است و هنگابیماری می

 .2«شودور میآن غوطه

گفتگوئی میان در جایی دیگر، یکی از مناظر جالب روز قیامت را به صورت  صپیامبر

 گوید: ای فرزند آدم،خداوند عزوجل روز قیامت می»کند: خدا و بنده، بدینسان بازگو می

کردم گوید: پروردگارا! چگونه تو را عیادت میمن بیمار شدم ولی تو عیادتم نکردی!! می

گوید: مگر ندانستی که فالن بندة من بیمار میدر حالی که تو پروردگار جهانیان هستی؟ 

یافتی؟ دانستی که در صورت عیادتش مرا نزد او میشده است که عیادت نکردی؟ آیا نمی

گوید: پروردگارا! چگونه تو را غذا خواستم ولی تو نادی! می از تو غذا ای فرزند آدم، من

ام از توخوراک بنده گوید: فالندادم، در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی؟! میمی

دانستی که اگر غذایش دهی عوض آن را از من دریافت طلبید، ولی تو ندادی! آیا نمی

گوید: ای پروردگار خواستم و تو ندادی! می خواهی داشت؟ ای فرزند آدم از تو آب

فرماید: فالن بندة من از می ب دهم و حال آن که تو خدای جهان هستی؟!آچگونه تو را 

کردی، عوض آن را از تو آب طلبید و تو آبش ندادی، آیا جز این بود که اگر سیرابش می

 .3«گرفتی؟من می
ه گفت: کسی که در حین راه رفتن کنند کنقل می ص مسلم و بخاری از قول پیامبر

شاخة خاری ببیند و آن را از سر راه بردارد، خداوند از او سپاسگزار بوده گناهش را 

که: مردی در وسط راه به شاخة درختی برخورد، آمرزد. و در روایت مسلم آمده است می

________________ 

نقل کرده و راویانش ترمذی و ابن ماجه، لفظ از اوست. طبرانی هم با روش خود، از حدیث ابوهریره  -1

 باشند.چنانکه در الترغیب آمده است، موثق می

اند روایت از احمد، راویانش صحیح هستند. البزاز و ابن حبان در صحیح خود، از حدیث جابر نقل نموده -2

 و ابن جابر نیز در صحیح خود آورده است.

 روایت از مسلم. -3
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به بهشت  ن کاردر نتیجة همی و اندازم تا مسلمانان را نیازاردبا خود گفت: این را کنار می

 .«رفت
پیامبر فرمود همة اعمال نیک و بد امتم به من نشان »از ابوذر نقل گردیده است که: 

 .1«مردم را در میان اعمال نیک دیدم داده شد و عمل کنار زدن مانع از سر راه

ت نده اسراخوافاسالم چنین کارهایی را نه تنها ستایش نموده است، بلکه به انجام آنها 

زدیک بهشت ن از جمله وظایف روزانة فرد مسلمان که او را به تشویق قرار داده وو مورد 

دیگر،  داده و در بیانیعنوان صدقه  ار بدانسازد، برشمرده است. یکبو از دوزخ دور می

 باشد. صورت عبادت و موجب نزدیکی به خدا می نامیده است. در هر «ةصال»

ا از رپرسیدم چه چیزی بنده  صسول خدا منقول است که: از ر باز هم از ابوذر 

 رهاند؟آتش می

 گفت: ایمان به خدا.

 گفتم: آیا عملی همراه ایمان وجود ندارد؟

 گفت: این عمل وجود دارد که از آنچه خدا موهبت نموده است، بخشش کنی.

 اهلل، اگر آدمی تهیدست بود و چیزی برای دادن نداشت؟گفتم: یا رسول

 نهی از منکر کند. گفت: امر به معروف و

 به معروف و نهی از منکر نداشت...؟ گفتم: اگر توانائی امر

 .زدبیامو که کاری بلد نیست، صنعتیگفت: فرد ناواردی را کمک نماید )یعنی کسی را 

 هارت نداشت چطور؟اهلل اگر در کاری مگفتم: یا رسول

 فرمود: مظلومی را یاری کند.

 را نداشت چه؟ قدرت یاری مظلوم و اهلل اگر ضعیف بودگفتم: یا رسول

 خواهی رفیقت را نصیحت کنی که از آزار مردم خودداری کند؟گفت: آیا نمی

 رود؟گفتم: ای رسول خدا، اگر چنین کند، به بهشت می

________________ 

 روایت از مسلم. -1
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شود مگر آن که همان فرمود: هیچ مؤمنی دارای یکی از این خصوصیات پیدا نمی

 .1«سازدخصیصه دستش را گرفته وارد بهشتش می

ان م توکهر چند که پیامبر اسالم هر مسلمانی را ] با چنین طرز تلقی و نگرشی است

ای هکان ویژمانگیزد و آن را به زمان یا به انجام این عبادت یا وظیفة اجتماعی برمی [باشد

ا یگران باشد و همچنان که آن را منحصر به نوع مالی که مختص توانسازد. محدود نمی

علم  شکل فرهنگی که ویژة در انحصار اشخاص نیرومند باشد و یا که فقط نوع بدنی

 ای هرآموختگان باشد، نکرده است، بلکه یک تعهد عمومی انسانی دانسته است که بر

د نیرومن وناتوان باشد و فقیر و غنی، می پذیر و میسرانسانی در حد توانایی خود او، انجام

 د.سواد و باسواد در آن اشتراک دارنو بی

بینیم که این عبادت میخوانیم، وقتی که سخنان پیامبر بزرگوارمان را در این موارد می

همگانی را فقط یک مسئولیت انسانی قرار نداده است بلکه در طلب آن پافشاری کرده و 

برای »کند که فرمود: رسول خدا نقل می آن را از هر نظر واجب دانسته است. ابوهریره از

ای است. میان دو آید، صدقهدم برای من، در هر روز که خورشید برمیهر درودی از مر

اش بار کردن و یا حمل محموله در نفر به عدالت رفتار کردن، صدقه است، کمک به کسی

ای است، هر قدمی که برای نماز برداشته شود ای است، سخن پاک و درست صدقهصدقه

 .2«رودای به شمار میراه، صدقه جلوصدقه است و برداشتن هر سنگ یا خاشاکی از 

بر »گفت: روایت نموده است که می صنظیر حدیث فوق را ابن عباس از رسول خدا

هر عضوی از انسان روزانه، نمازی واجب است. یکی از میان مردم گفت: این دشوارترین 

کر فرمود: امر به معروف و نهی از من صای! پیامبرچیزی است که تاکنون به ما خبر داده

نوعی نماز است، حمل بار فرد ضعیفی نماز است، برطرف کردن کثافت از میان راه نماز 

 .3«گرددداری، خود نمازی محسوب میاست و هر گامی به سوی نماز برمی

________________ 

 حدیث هم از اوست.روایت از بیهقی و لفظ  -1

 به روایت بخاری و مسلم. -2

 صحیح ابن خزیمه. -3

Commented [H1]: ملی اصالح سرګرمی 



   

 عبادت در اسالم                74 
 

و سیصد مفصل دارد.  انسان یک ستون فقرات» ایت بریده نیز از همین قبیل است:رو

اهلل چه کسی قدرت چنین د. گفتند: یا رسولای بدهمفصلی صدقه بنابراین باید برای هر

گفت: کثافتی را از  صکاری را دارد؟ منظور پیامبر را صدقة مالی پنداشته بودند پیامبر

 .1«مسجد بزدای و یا چیزی را از سر راه بردار...

 را به لبخند به روی برادر همکیش و شنواندن مطلبیدر احادیث متعددی،  صپیامبر

ت مایی شخص نابینا و هدایت فرد سرگردان و رساندن درخواسشخص ناشنوا و راهن

مل بار ای به چیز مورد نیازش و شتافتن به یاری ستمدیدة دادخواه و برداشتن و حکننده

ای چرخد، عبادتی پسندیده و صدقهیک آدم ناتوان و هر عملی را که بر این محور می

 نیکو تلقی نموده است.

ای سرشار از خیر و رحمت بوده، عة خویش، چشمهبدینسان، فرد مسلمان در جام

رساند عامل و فراخوانندة به خیر و بخشنده و راهنمای به نیکی پیوسته سود و برکت می

  .2باشداست: کلید خیر و قفل شر می بوده، در نتیجه همانطور که پیامبر گرامی خواسته

ه اص ندارد بلکمحدودة خیر رسانی و سودبخشی فرد مسلمان، به انسانها اختص

گیرد. پس اش وسیعتر بوده و هر موجود زنده، حتی پرنده و جانور را نیز در برمیدامنه

بادتی زد، عهراحسانی که نسبت به یک موجود زنده انجام داده یا رنجی را از آن دور سا

 سازد.است که آدمی را به خدا نزدیک و شایستة رضای او می

کند که سگی را که از شدت رانش حکایت میجریان مردی را برای یا صپیامبر

بلعید، دیده بود و رگ ترحمش جنبیده و نتوانسته بود سگ را تشنگی خاک نمناک را می

با آن عطش سوزان رها کند، بنابراین آن را به طرف چاه آبی برده و با کفش خود به سگ 

و از گناهانش ه مزبور آب داده و سیرابش نموده بود. پس خداوند پاس عمل او را داشت

اهلل، آیا در درگذشت. یاران پیامبر چون این حکایت را شنیدند، با شگفتی گفتند: یا رسول

________________ 

 به روایت احمد )عبارت از اوست( و ابوداود و صحیح ابن خزیمه و ابن حبان. -1

 «جعله اهلل مفتاحا  للخير مغالقا للشر طُوَبى ِلعَْبدٍ »چنانکه در حدیث ابن ماجه آمده است:  -2
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گفت: در رابطه با هر  صرابطه با جانوران هم برای ما پاداشی وجود دارد؟ پیامبر

 .1«جانداری امکان کسب پاداش وجود دارد

ه در ادی کوشا هستند و نیز افرکسانی که به امر عبادت همت گماشتند در فزونی آن ک

به  های درونی خود راخ انگیزهسورزند، پاخدمت به جامعه و نیکی به خلق، اهتمام می

 لند؛ دراینبسنده کنند و از کاروان زندگی بگس «هاصومعه»جای این که به عبادت در 

 .کنندمیدان گستردة نیکوکاری که انسان و غیرانسان را فرا گرفته است، پیدا می

 فعالیت انسان در امرمعاش خود با شرایطی عبادت است

ة انوادخاعمال دنیوی و کوشش انسان برای تأمین زندگی خود و  صعجیب این که پیامبر

گذرد، نوعی عبادت و تقرب خود را با آن که از محدودة شخصی و خانوادگی در نمی

د، کارگر در کارگاه مزرعة خو ترتیب، کشاورز دردارد. بدینجستن به خدا محسوب می

تواند کار وری در پیشة خود، میخویش، بازرگان در مغازه و کارمند در دفتر و هر پیشه

یل ا تبدراه خد معاش خود را در صورت پایبندی به شرایط زیرین به نمازی و جهادی در

 کند.

و  نظر از نظر اسالم مشروع باشد. کارهایی مانند فعالیت ربوی عمل مورد  -1

مار باشند، هرگز در شو رامشگری و امثال آن که از نظر دین مردود می خوانندگی

توانند باشند. خداوند پاک است و جز چیزهای پاک را عبادت نیستند و نمی

 پذیرد.نمی

ی برومندآبا نیت نیک همراه باشد. نیت مسلمان همانطور که خداوند فرموده است   -2

 باشد.ی زمین میخود و تأمین خانواده و استفادة امت و آباد

خداوند نیکی و »انجام دهد. درحدیث آمده است که: کار را با درستی و نیکی   -3

خداوند دوست ». همچنین فرموده است: 2«رستی را بر هر چیز واجب کرده استد

 .1«دهد آن را درست و استوار گردانددارد وقتی که یکی از شما کاری انجام می

________________ 

 «َأْجر  أی فیها حیاة( )ب ٍد رَطَْبٍة ف ى ُکلِّ کَ»روایت از بخاری. -1

 «إِنَّ اهللَ كََتبَ الِْإحْسانَ َعلى ُكلِّ شَيْئٍ »روایت از مسلم.  -2
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 دی مراعات شوند و به حق دیگری ظلم ودر ضمن آن حدود و مقررات خداون  -4

 برداری و تجاوز صورت نگیرد.خیانت و کاله

 ت:فته اسکار دنیائی شخص او را از واجبات دینیش باز ندارد. چنانکه خداوند گ  -5

﴿                            

           ﴾  (9 /منافقون). 

ی چنین گر کسای مؤمنان، دارائیها و فرزندان، شما را از یاد خدا غافل نسازند، ا»

 .«غفلت گردد( از زیانکاران استکند )دچار این 
 و نیز فرموده است:

﴿                             ﴾
 .(37 /نور) 

دن و دا مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش از یاد خدا و اقامة نماز»

 . «داردزکات، بازشان نمی

 وحراب مهنگامی که مسلمان این مواد را مراعات نماید در کوشش خود، هر چند که در 

 .آیدرده باشد فردی عبادت کننده به حساب میصومعه با خدا خلوت نک

گذشت و اصحاب آن حضرت  صمردی از پیش پیامبر» کعب بن عجره گفته است:

بود. هلل کاش این در راه خدا میاچاالکی و نشاط وی را مشاهده کرده پرسیدند: یا رسول

 صپیامبر (که در نظر آنان بهترین عبادت بودیعنی در جهاد برای بلند کردن کلمة خدا )

مده در راه خداست، اگر به تالش برای فرزند خردسالش بیرون آ گفت: اگر به منظور

کوشد، در راه خداست و اگر برای حفظ عفت و آبروی و مادر سالمند خود می خاطر پدر

                                                                                                                         

از قول عایشه. ابویعلی و ابن عساکر و دیگران هم چنانکه در کتاب « یمانشعب اإل»به روایت بیهقی در  -1

 اند.مضبوط است، روایتش نموده« الفیض»
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ن صورتی که برای تظاهر و خودنمایی بیرو اما در ،خویش آمده است در راه خداست

  .1«باشدآمده است در راه شیطان می

با انی زیاطراف زمین به منظور دست یافتن به روزی، عنو قرآن، بر تالش و گردش در

امیده ن «جستجوی فضل خدا»ندی خداوند اطالق نموده و آن را و متضمن اشاره به خرس

 است.

 مانند این موارد از کالم خداوند متعال:

﴿                     ﴾  

 .(10 /جمعه) 

 .«دوقتی که نماز انجام شد، روی زمین پراکنده شوید و فضل خدا را بجویی»

﴿              ﴾  (/198 بقره). 

 .«یدای از پروردگارتان بخواهگناه و ایرادی بر شما نیست که بهره»
 م قرارسیاق واحدی کنار ه روزی را با مجاهدین راه خدا در و مسافران برای کسب

 گوید:میداده 

﴿                            

  ﴾ (20 /مزمل). 

کنند و ا در زمین حرکت میو گروه دیگری که به منظور جستجوی فضل خد»

 .«کننددیگرانی که در راه خدا پیکار می

________________ 

 باشند.و راویانش، راویان صحیح میت: این حدیث را طبرانی روایت نموده منذری گفته اس -1

هِ َونَشَاطِِه، َفقَالُوا: َيا مِنْ جِلْدِ  حَابُ َرسُوِل اللَّهِ رَجُلٌ، فَرََأى أَصْ  عَنْ َكعْبِ بن ُعجَْرَة، قَالَ: مَرَّ عََلى النَِّبیِّ 

وَ ِفی َخرَجَ يَْسَعى َعَلى وَلَِدِه ِصَغار ا فَهُ إِْن َكانَ » :ِه اللَّهِ؟، فََقالَ َرسُوُل اللَّرَسُوَل اللَّهِ: لَْو َكانَ َهذَا ِفی سَبِيِل 

َلى َنفْسِِه عَاللَِّه، َوإِنْ كَانَ َيْسَعى  وَ ِفی َسبِيلِ نِ َفهُيَريْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِْن َكانَ خََرجَ يَْسَعى عََلى أَبََوْينِ شَْيخَيْنِ كَبِ

 .«يْطَانِ ی سَبِيِل الشَّ هُوَ فِ فَرَة  ا َفهُوَ ِفی َسبِيلِ اللَِّه، َوإِنْ كَاَن َخرَجَ ِريَاء  وَُمَفاخَُيِعفُّهَ 



   

 عبادت در اسالم                78 
 

دربارة ارزشمندی زراعت و درختکاری و آنچه برای صاحبش پاداشی از  صپیغمبر

کارد نشاند یا کشتی نمیهیچ مسلمانی نهالی نمی»گوید: می آوردسوی خدا به دنبال می

ای برای او محسوب د مگر آن که صدقهکه پرنده یا انسان یا جانوری از محصول آن بخور

ا پیامبران، صدیقان و شهیدان تاجر راستگوی درستکار ب»دارد که و اعالم می .1«گرددمی

 .2«است

ة وابست رود کهدر سایة این تعالیم برای فرد مسلمان شایسته نیست و از او انتظار نمی

 عنوان و به ه آن چیزی ندهددیگری یا سربار جامعه باشد: از محیط و جامعه بگیرد ولی ب

ة انگیز باید بدونبرای عبادت یا اعتکاف از مردم و از زندگی کناره بگیرد بلکه میفراغت 

ای محکم کار و رشد یابنده وارد های زندگی به صورت تولیدکنندهخارجی در تمام عرصه

 و جهاد تصورکند. گردیده و خویشتن را در حال نماز

 ین شهوتتأم حتی کارهای غریزی و

رد فروری ضاسالم، براساس نتیجة گفتار پیشین مبنی بر این که عبادت، تأمین نیازهای 

گردد؛ خوردن، آشامیدن و غریزة بشری را هم شامل میمسلمان در پاسخ به محرکهای 

در چارچوب  «نیت»یل موارد را به شرط صحت و درستی عمل زناشویی و این قب

ا بانگیزی است که براین نیت، عنصر سحرآمیز و شگفتدهد. بناگستردة عبادت قرار می

رین آفریند. روشنتاضافه شدن به مباحات و رفتارهای عادی از آنها عبادت و تقرب می

 به اصحاب خویش گفته است: صگواه بر این مطلب سخنی است که پیامبر

ضاء ای است. گفتند: آیا ما شهوت خویش را اردر زناشویی هر یک از شما هم صدقه»

کنیم؟ گفت: آیا اگر کسی آن را در حرام قرار دهد کنیم و آنگاه پاداش هم دریافت میمی

________________ 

. ، إِالَّ َكانَ لَهُ بِهِ صََدقَةٌ  أَوْ إِْنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ ، فَيَْأكُلُ ِمنْهُ طَيْرٌِمنْ مُْسلِمٍ َيغِْرسُ غَرْس ا، أَوْ َيزْرَعُ زَرْع ا َما -1

 حدیث مورد انفاق.

. این را ترمذی روایت نموده و خوب شمرده التَّاجُِر الصَّدُوُق اأَلمِيُن َمَع النَّبِيِّينَ َوالصِّدِّيقِيَن َوالشُّهََداءِ -2

 است.
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پاداش جرمی دارد؟ گفتند: بلی. گفت: به همین ترتیب اگر در زمینه حالل انجامش دهد، 

 .1«خواهد داشت

 باشد. خدا را سپاس که برایاین کمال رحمت خدا بر بندگانش می»اند: علما گفته

ا خود رشهوات آنها نیز در صورتی که قصد ادای حق همسر و حفظ عفت جنسی قضاء 

 .«دهدداشته باشند ثوابی می

 جهت خود را تصحیح کن تا همة زندگیت عبادت باشد

لت ه رساکهمین که مسلمان خود را در موضع جانشین خدا در زمین ببیند و مالحظه کند 

ی ة بندگم وظیفلند گردانیدن کلمة او و انجاب او اجرای فرمان خدا و برپاداشتن قوانین و

 هر گفتار و کافی است که تمامی کارهایش رنگ الهی بگیرند و باشدبرابر خدا می در

و  شود عبادتی برای خداوند جهانیان باشد.سکونی که از او صادر می کردار و حرکت و

 دهد:این موافق مفهوم بزرگی است که آیة کریمة زیر به دست می

﴿              ﴾ (56 /ذاریات). 

 .«جن و انسان را جز برای عبادت نیافریدیم»
 ردآن عبادتی که خداوند مقصود آفریدن انسانها قرارش داده است،  پس کجاست

ز صورتی که معنی عبادت را محدود به آداب و رسومی سازیم که جز چند دقیقه ا

گیرند و بخش عمدة وقت او را در گرما گرم زندگی نسان را در برنمیروز اشبانه

 انگیز است:گذراند. سخن استاد محمد غزالی در این جا برای من تحسینمی

کسب  منظور از آن «ماری بدون کم و زیاد نیستشاسالم مجموعه کارهای انگشت»

 باشد.شایستگی انسان برای انجام رسالتی معین در مسیر زندگی خود می

________________ 

أَرََأيْتُمْ َلوْ » :قَالَ ؟لَهُ فِيهَا َأجْرٌ َأَيأِْتى َأحَُدنَا شَهْوَتَهُ وََيكُونُ  !قَالُوا يَا َرسُولَ اللَّهِ«. حَِدكُمْ صََدقَةٌ َوِفى بُْضِع أَ  -1

!! روایت از مسلم و وَضََعهَا ِفى حََرامٍ أََكانَ عَلَيْهِ فِيَها وِزْرٌ َفكََذِلكَ إَِذا وََضَعهَا ِفى اْلحَاَللِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

 ترمذی.
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ه کار بسازد برای او مهم نیست که چقدر وسایل و اثاثیه در آن مهندسی که ابزاری می

 اشند.ولة خود ب، فقط به این توجه دارد که دستگاههای آن آمادة انجام وظیفه محبردمی

ای شایستگی هواپیما برای پرواز، شایستگی توپ برای شلیک و شایستگی قلم بر

ه از وجود کبارة ارزش یک چیز هستند، وقتی  الک قضاوت درها منگارش این شایستگی

 شویم.اش امیدوار میپذیریم و به نتیجهآنها مطمئن گشتیم می

های نفسانی او را کامل و خواهد نخست دستگاهانسان نیز این چنین است. اسالم می

ظر را وردنگیری سالم، آمادگی و شایستگی مآماده کند. موقعی که با یقین راستین و جهت

گردد. یمپیدا کرد هر کاری در زندگی برایش پیش بیاید خودبخود مبدل به اطاعت خدا 

کند و یبدیل مابزار ضرب سکه مواد کانی خام را به نقدینة مالی گرانبهایی تهمانطور که 

 آورند.می رنگها و آثار و عالئم مخصوص آن مواد را به صورت چیز دیگری در

هداف کند که از سرشت ایمان و فروغ اور دنیا این چنین عمل میمسلمان در تدبیر ام

یه کند. با تکافکند که آنها را به عبادتی ارزشمند تبدیل میخود پرتوی بر کارهای خود می

 راند:بر این صالحیت نفسانی است که خداوند مدعیان پرغرور را از خود می

﴿                               

                         

                       ﴾  

 .(111-112 /بقره) 

 ،این خیال آنهاستگردد. جز یهود یا نصرانی، کسی داخل بهشت نمی :و گفتند»

کار ه تسلیم خدا و نیکوبیاورید. آری کسی کتان را گویید دلیل اگر راست می :بگو

 .«باشد، نزد خدا پاداش دارد و ترس و اندوهی ندارد
ندارند  صیمختلف زندگی، محدودیت و قالب خاهای اعمال خوب و شایسته در جنبه

ندن ب رساو تنها شرطهای الزم در آنها، خلوص نیت برای خدا و اصالح و به کمال مطلو

 باشد.کار می
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 نتایج این فراگیری در وجود انسان و زندگی

ای در نفس آثار فرخنده [همانطوریکه توضیح دادیم] فراگیری معنی عبادت در اسالم

س و ها احسادر وجود خود و دیگر پدیده آدمی و جریان زندگی دارد که انسان، آنها را

های کند. بارزترین و عمیقترین نمونههستی پیرامون خود مشاهده می هایشان را درسایه

 باشد:این آثار دو چیز می

ام ه انجکاول( زندگی و فعالیت یک مسلمان را رنگی الهی داده، او را در هر کاری 

میخته آسازد که همة اعمال خویش را با نیتی خدا می دهد، آنگونه وابسته و مربوط بهمی

ر هر ددهد و این امر او را با جدیت به بندگی و خضوع و روح تسلیم و تواضع انجام می

مندی از یک زندگی عمل سودمند و سازندگی صحیح و تالش در جهت آسان کردن بهره

ه این کارها ب تی کهوق انگیزد و تانمونه و کمال مطلوب برای خود و همنوعانش برمی

م منظور جلب خرسندی و پاداش نیک خداوند و به عنوان پیشکش به حضور او انجا

تحکام گیرند، ذخیرة نیکی و تقرب او را در نزد خدا افزایش داده، باعث درستی و اسمی

 گردند.عمل دنیوی او می

دهد. دوم( به فرد مسلمان در سراسر زندگیش وحدت نظر و یگانگی هدف می

 در نظر گذارد، پروردگار واحدی رادهد یا فرو میاین در همة کارهایی که انجام میبنابر

و  آورد و پراکندگی و کشمکشگرفته و با تمام کوشش دینی و دنیوی رو به سوی او می

بندد. چنین فردی از آنهایی نیست که به دوگانگی از شخصیت و زندگیش رخت برمی

خدا و  که در مسجد، بندة کسانی ها جامعه را، و نه ازپرستند و روزهنگام شب خدا را می

دت به عبا باشند و نه از آنهایی که یک روز هفته رادر پهنه زندگی، بنده دنیا و ثروت می

 دهند! او در هرخدا و روزهای دیگرش را به عبادت چیزها و کسان دیگر اختصاص می

ترتیب در هیچ کار پرستد. بدینیهر کاری باشد، فقط خدا را م کجا و به هر حالتی و در

 ورزد.و حال و هیچ زمانی از اندیشه و یاد خدا غفلت نمی

﴿                     ﴾ ( /115بقره). 

 .«هر جا رو کنید، خدا همان جا است شرق و غرب از آن خداست، بنابراین»
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گردد و عی او متوجه خدا شده و قلبش یکسره در او متمرکز میبدینگونه تمام س

اش میان جهات و جریانات و زندگی و اندیشه و اراده و احساس درونی یگانگی

شود، همة زندگیش یک مجموعه واحد و های متعدد پراکنده و تجزیه نمیجنبه

وحی  ناپذیر است، روش وی بندگی خدا و هدفش خوشنودی او و راهنمایشتجزیه

 خداوندی است.

 گوید:بیان مزیت عبادت در اسالم می مسلمان اطریشی، استاد محمد اسد، در

ت از عباد نحوة برداشت از عبادت در اسالم با تمامی ادیان دیگر فرق دارد، چونکه»

 ل(که )کنماز و روزه، محدود نبوده بل نظر اسالم به اعمالی از قبیل خشوع به صورت

ز زندگی به طور کلی لیل هدف ما اشود. به همین دا شامل میزندگی عملی انسان ر

ع خداوند است. بنابراین ضرورتاً موظفیم که به این زندگی، در مجمو )عبادت(

الزم است که انبه بنگریم. همچنین اخالقی چند جهایش به عنوان یک مسئولیت پدیده

آن را  و مودهلقی ننوان عبادت تبه ع [هر چند که پیش پا افتاده بنمایندتمام کارهایمان را ]

هیم دنجام ابا دقت کامل و بر این مبنا که آن کار بخشی از نظام جهانی خداوندی است؛ 

ین است ارسد ولی مگر نه ... این کیفیت از نظر یک فرد عادی، الگویی ناممکن به نظر می

 خواهد کمال مطلوبهای واال تحقق واقعی پیدا کنند؟ که اسالم می

دهد که می ، به ما یادری اسالم در این باره توجیه بردار نیست. اسالم اوالً موضعگی

های گوناگون زندگی انسانی ما پذیر در فعالیتای مستمر و عینیتعبادت خداوند پدیده

 قتی کهون هدف تا و ثانیًا، رسیدن به ای .دهدبوده و معنی و محتوای زندگی را تشکیل می

پذیر نیست ... باید این کنیم، امکانمعنوی و مادی تقسیم میزندگی خود را به دو بخش 

ند... در برداشت و عمل ما بهم پیوسته به شکل مجموعة واحدی درآی دو جنبة زندگی

گاری و یگانگی مظاهر سازباید در کوشش برای برداشت ما از یگانگی خداوند می

 مان تجلی پیدا کند.گوناگون زندگی

یری، تفاوت دیگر اسالم با سایر نظامهای دینی معروف را گنتیجة منطقی این جهت

تنها به  [به عنوان یک نظام آموزشیو این به خاطر آن است که اسالم ]دهد تشکیل می
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این که از انحصار نماز و ارتباط ماورای طبیعی میان انسان و آفریدگارش، خودداری 

ت به روابط دنیوی میان فرد اکیدضمن آن حداقل با همین اندازه تأ نماید، بسنده نکرده و

 و محیط اجتماعی او نیز توجه نموده است.

م ای پنداری و نامفهوهمحتوا و یا سایدر اسالم، زندگی به عنوان یک حادثه معمولی بی

ًا شود بلکه یک واحد ایجابی نسبتتلقی نمی [که بدون شک فرا خواهد رسیداز آخرت ]

یت نیز یگانه نیست، بلکه در غا ، تنها در ذات خویشگردد. خداوند متعالکاملی تلقی می

ای یوستهواحد به هم پ [چه بسا در جوهر خود نیزگانه است و بدین سبب آفرینش او ]ی

 باشد.می

عبادت خداوند، در وسیعترین مفهوم خود، به طوری که هم اکنون تشریح کردیم، 

به کمال رسیدن انسان در  دهد. این برداشت، امکانمعنی زندگی انسانی را تشکیل می

دهد. از میان همة نظامهای دینی، چارچوب زندگی دنیوی فردی خود را به ما نشان می

سازد... اسالم آشکار می] را یفقط اسالم است که امکان رشد فردی در زندگی این جهان

ای از موکول ننموده ما را به زنجیره به پس از میراندن تمایالت بدنی این کمال را

چنانکه در مذاهب هندی معمول  «تناسخ ارواح»بندی شدة های بهم پیوسته و درجهلقهح

گری هم که کمال و نجات را جز بعد از نابودی نفس کند. با بودائیامیدوار نمی [است

موافق نیست ... داند؛ آدمی و گسستن روابط حسی و شعوری آن از جهان، غیرممکن می

تواند در زندگی دنیوی فردی خویش به کمال که انسان می داردنه، اسالم با تأکید اعالم می

یوی در طول زندگی، برداری کامل وی از انواع امکانات دنبرسد و این، از طریق بهره

 .1«پذیردتحقق می

 ش و پاسخ آنهاسدو پر

آید که باید بدان پاسخ داده شود. آن سؤال در این جا برای بعضی از مردم سؤالی پیش می

شود، چنانکه ابن تیمیه گفته است پس ست که: اگر عبادت، تمامی دین را شامل میاین ا

________________ 

 ، ترجمه الدکتور عمر فروخ. 21-23سالم علی مفترق الطرق، ص اإل -1



   

 عبادت در اسالم                84 
 

ی دینی را برآن عطف )یا اضافه( کرده هچرا قرآن در امثال آیات زیر، سایر اوامر و نوا

 فرماید:است؟ مثال می

﴿                            

                 ﴾ (36 /نساء). 

 مادر و خداوند را پرستش کنید و چیزى را با او شریک نیاورید. و به پدر و»

یکی )ن ندنیکى کنید و ]نیز[ به نزدیکان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاو

 .«کنید(
 ل شعیب فرموده است:و از قو

﴿                         

                         

             ...﴾ ( / 84-85هود) 

یمانه [ ندارید و پاى قوم من خداوند را پرستش کنید، شما جز او معبود ]راستینى»

 عذاب بینم و من بر شما ازو ترازو را کم مدهید. که من شما را در آسایش مى

[ کمال ومام ]تو اى قوم من، پیمانه و ترازو را دادگرانه به  .روز فراگیر بیم دارم

 .«دهید
است دهند که عبادت غیر از آنهنشان می اند،این چیزهایی که به عبادت افزوده شده

 باشد. تفسیر این مطلب چیست؟دانیم، مستلزم مغایرت میزیرا که عطف، چنانکه می

ست آید، این است که: اگر همة دین، عبادت اسؤال دیگری هم که در این جا پیش می

 کنند؟م دینی را به دو بخش عبادات و معامالت، تقسیم میپس چرا فقها احکا

باشد، این است که: عطف یک مفهوم خاص به پاسخ سؤال اول که خیلی هم آسان می

یک مفهوم عام، در زبان عربی معمول و نزد زبانشناسان عادی است. اینگونه عطف، به 

اگانة آن را ایجاب خاطر توجه دادن به امتیازی است که مفهوم خاص دارد و ذکر جد

ای را مانند این که با وجود قرار داشتن در محدودة عام، جنس جداگانهنموده است. 
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دهد. همچنان که برعکس این کار، یعنی عطف عام به خاص نیز معروف تشکیل می

 ای از اینگونه است:است. آیة زیر نمونه

﴿                          

             ...﴾ (90 /نحل). 

ز دهد و ابه راستى خداوند به داد و نیکوکارى و بخشیدن به خویشان فرمان مى»

 .«داردناشایستى و کار ناپسند و تجاوز باز مى

﴿این آیه،        ﴾  است «احسان»وجود آن که بخشی از را با 

وباره کر، دجداگانه ذکر نموده و نیز فحشاء را با وجود قرار داشتن در چارچوب کلی من

 ها در قرآن فراوان است.همچنین بغی را و از این نمونه بیان کرده است و

به  بندی فقها درمورد احکام شرعی عملیاین است که: تقسیم اما پاسخ سؤال دوم

ز ااند دو نوع از احکام را و معامالت، اصطالحی از خود آنهاست که خواسته عبادات

 یکدیگر جدا کنند.

ام ا انجبنوع اول، شکلها و حالتهایی است که خداوند مقرر داشته است تا بندگانش 

نها آة به آنها بدو تقرب جویند. بنابراین، صاحب مکتب خود پدید آورنده و دستوردهند

تعبدی  ای نیست. اینها همان شعائر و آدابرا جز پذیرش و اجرا وظیفه باشد و بندگانمی

آزماید یمد با آنها بندگانش را خداون تواند و یا باشدنمی هستند که یک دین خالی از آنها

 ن از آنگردد. به طوری که در وهله اول بندگاو حقیقت عبودیت به وسیله آنها نمایان می

ه یان مردم در زمینع دوم شامل احکامی است که روابط مبرند اما نوبهره شخصی نمی

د کنند. این روابط و فعالیتها را دین پدیداد و ستد را تنظیم می زندگی و معاش و

عدیل آنها را ت ،است که اند و کار صاحب شریعت اینبلکه از پیش وجود داشته آورد،نمی

آورش سمتهای فاسد و زیانو اصالح نموده، قسمتهای صحیح و سودمندش را تأیید و ق

 را ممنوع سازد.



   

 عبادت در اسالم                86 
 

اند شود که وضع دین، نسبت به نوع اول که فقها عبادتش نامیدهترتیب روشن میبدین

بداع ارنده و پدید آو نوع دوم یعنی معامالت دارد در اولی از نقشی است که در برابر غیر

این  دارد وینه آن را ندر زم بوده وهیچ کس از پیش خود، حق ابداع و ایجاد چیزی کننده

 گوید:حدیث اشاره بدان دارد که می

 «ة  الَ لَ ضَ  ة  عَ نْ  ِ  لُّک  وَ »  «َ ْن َ ْحَنَث ِفي ِدیِنَنا َ ا َلْ َس ِ ْنُه َفُهَو َرد  »
و هر  د است.آورد، مردو نبوده است( در دین ما پدید ای )که قبالًکسی که چیز تازه»

 .«باشدبدعتی گمراهی می
ح اند، اصالدر نوع دوم، آنچه را که مردم عمال ابداع و ایجاد کرده در حالی که

 نماید.می

تا مردم در زمینة دینی  بنابراین، قبول کنید که اصل در عبادات، انحصار و منع است

در عادات و معامالت، اساس بر  . ولیوند روا نداشته است، تشریع نکنندآنچه را خدا

  .1باشداباحه می

اند هوجه نمودتدی، فایدة دیگری هم دارد که امام شاطبی و دیگران بدان بناین تقسیم

ظر ی درنو آن این است که: در جنبة عبادات، تعبد بدون در نظر گرفتن مقاصد و معان

ر سها و هدفهائی که در پشت است ولی در عادات یا معامالت، توجه به معانی و حکمت

 موضوع قرار دارند، اصل و اساس کار است.

دهد، بنابراین، وقتی که شارع، به عنوان مثال، سربریدن قربانی در حج را دستور می

یک فرمان تعبدی است که سرپیچی از آن و صدقه دادن بهای قربانی، به خاطر این که 

شود جایز نیست. اما هنگامی که به باعث تعطیل عبادت اساسی و شعائری مزبور می

کند سپس با ن برای جنگ با دشمنان سفارش میگردآوری اسب و ذخیره و توجه بدا

 شوند، برپوشها سوار میگذشت و دگرگونی روزگار مردم به جای اسب بر تانکها و زره

اساس رعایت معانی و هدفهایی که از درون دستورات شرعی در مورد مزبور فهمیده 

________________ 

« ةاألصل فی األشیاء والتصرفات اإلباح»چاپ پنجم، قاعدة  21 ما، ص« الحرامالحالل و» به کتاب -1

 مراجعه کنید.
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تن شود؛ اجرای عملی سفارش مبنی بر نگهداری اسب کوشش در جهت فراهم ساخمی

 باشد.افزارهای نوین میاین جنگ

ن آبندی احکام فقهی به عبادات و معامالت از سوی فقها و نتایج این، علت تقسیم

عمومی آن  ای، مصداق عبادت به مفهومزمینه است اگر چه مراعات احکام شرعی در هر

 باشد.که پیش از این بیان گردید می

شانة کار علمی است، بعدها نبور که بندی اصطالحی و فنی مزبا این همه، تقسیم

ثار آدر بینش و به دنبال آن،  همانطوری که سید قطب شهید گفته است، نتایج بدی

 ا شد کهو این پندار در ذهن مردم پید پدید آورد نامطلوبی در سراسر زندگی اسالمی

شود، می «فقه عبادت»ل از فعالیتهایی که مشمول عنوان به نوع او صفت عبادت

 تعامالماص دارد. در حالی که این صفت، نسبت به نوع دوم از فعالیتها که فقه اختص

 رسید.پردازد، مبهم به نظر میبدان می

ن تواز مردم تصور کنند که میاموجب آن شد که بعضی  بندی با مرور زمان،این تقسیم

ن در عی وبود  بر طبق احکام اسالم، مسلمان «عبادات»با انجام کارهای مربوط به بخش 

ز اه بلکه شی که از سوی خدا نبودرا بر پایه رو «معامالت»حال کارهای مربوط به بخش 

د، گزارد ناشی شده باشدیگری که بدون اجازة خدا در امور زندگی قانون می )معبود(

 انجام داد!

ن ر کسی آو بر این مبنا ه پذیرد،زیرا که اسالم تجزیه نمی این، یک اشتباه بزرگ است،

ن دین به دو بخش تجزیه کند، از این واحدت خارج شده و به عبارت دیگر، از ایرا 

به  نسبت بیرون رفته است این انحرافی که بدون تردید، در بینش بسیاری از مسلمانها

ها حقیقت اسالم و حقیقت عبادت در آن رخ داده است، خواست فقها و به گردن آن

می است اند، الزمة تصنیف و تألیف علانجام داده بندینیست، آنچه که آنان از نظر تقسیم

ألیف کسی هم که در عصر ما ت که خود مرحوم سید قطب نیز خاطر نشان ساخته است و

 نیز بدان احتیاج دارد. کندفقهی می



   

 عبادت در اسالم                88 
 

و ها اند، در نوشتهبا وجود آنکه در یک نوشتة فقهی دست به چنین تقسیمی زده

یرندة فراگ یح می کنند که عبادت همانطور که گفتیمتحقیقات دیگر مانند ابن تیمیه تصر

 ﴿بینیم که همه دین را در م را میتمامی دین است و اشخاصی همچون ابن قی

 ﴾ گانة کند. چنانکه به زودی در ضمن بیانش راجع به مراتب پنجاهخالصه می

 عبادت و بندگی خواهد آمد.

 انسان فراگیری عبادت نسبت به مجموع هستی

ه در کگونه این، دومین اثر و جلوه عینی عبادت از نظر اسالم است. عبادت اسالمی همان

یز تحت نان را ند، به همین ترتیب سراسر موجودیت آباشبرگیرندة تمامی هستی می

 دهد.پوشش خود قرار می

 ی خودمسلمان، خداوند را با اندیشه، قلب، زبان، گوش، چشم و سایر نیروهای حس

یهن و مو دارائی و جان خود و با جدائی و دوری از  پرستد و او را با همه بدنمی

 کند.اطرافیان خویش عبادت می

بیرون انسان و تفکر  و دنیای راه دقت در عالم درون پرستش خدا به وسیلة اندیشه از

های خدا و بررسی آیات نازل شده از سوی بارة ملکوت آسمان و زمین و همة آفریده در

وردگار و رهنمودها و حکمتهای موجود در آنها و توجه به سرانجام جوامع و پر

کند. همة اینها عامل نزدیکی فرد پیشامدهای تاریخ و عبرت گرفتن از آنها؛ تحقق پیدا می

در آیات او تدبر »را به سوی مردم نازل نموده، تا  مسلمان به خداوندی است که کتابش

و آنها را در کتاب محکم خویش به کار برد عقل و نظر  1«کنند و خردمندان متذکر شوند

 و تفکر و تعلم فراخوانده است:

﴿                ﴾
 .(20-21/ذاریات) 

________________ 

﴿ 29سورة ص: -1               ﴾ 
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چرا  وجود خودتان نیز،در زمین، آیاتی برای یقین پیشگان وجود دارد و در »

 .«گرید؟ننمی

﴿                        

                     

                        

   ﴾ (190-191 عمران/آل). 

هایی برای براستی در آفرینش آسمانها و زمین و اختالف شب و روز نشانه»

هلو پایستاده و نشسته و به  صاحب خردان است، آنهایی که خداوند را در حال

اندیشند: پروردگارا اینها را زمین می کنند و در خلقت آسمانها وافتاده، یاد می

 .«ای، تو منزهی، پس ما را از عذاب آتش نجات بده!بیهوده نیافریده
یک ساعت اندیشیدن از یک شب تمام، نماز »روایت شده است که:  باز ابن عباس 

کسی که راهی برای علم آموزی در »گفته است:  صو پیامبر .1«تر استخواندن با ارزش

نیز گفته  /شافعی .2«کنداو هموار می اوند، راهی به سوی بهشت برایپیش گیرد خد

است. دانش جستن از نماز شب باالتر است و ابوحنیفه نیز همین را مورد تصریح قرار 

ها و کاغذهایم را بودم نوشته /و از وهب نقل شده است که گفت: نزد مالک  .داده است

رها  آنچه که بدان روی آوردی از آنچه که»کنار نهاده به نماز برخاستم. مالک گفت: 

  .3«کردی بهتر نیست

________________ 

ایت نموده است این را ابوالشیخ بطور مرفوع نقل کرده است. همچنین با سند ضعیف از قول ابوهریره رو -1

و از طریق او ابن « العظمة»تر است. ابن حنان در کتاب که یك ساعت تفکر، از شصت سال عبادت به

 (ةخير من قيام ليل ةتفكر ساعنیز روایت نمودند. )« الموضوعات»جوزی در 

 به روایت احمد از ابوهریره.« نَّةَِمنْ سََلكَ طَِريقا  َيطُْلبُ فِيِه عِْلما  سََلكَ اللَّهُ ِبهِ َطرِيقا  ِإَلى اْلجَ» -2

 .3مدارج السالکین، ج  -3
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تی سدر معنوی همچون: دریافتهای عبادت خداوند با قلب نیز از طریق عواطف الهی و

ل رحمت خدا و خوف از کیفرش و خرسندی به خواست او و تحم ترس خدا و امید به

 ین، عملر اخالص ورزیدشرم از خدا و توکل نمودن بر او د مصیبتها و سپاس نعمتها و

 د گفته است:شود. خداونمی

﴿                     ﴾ (5 /ةالبین). 

و  جز این دستور نداشتند که خداوند را بپرستند و در دین اخالص بورزند»

 .«حنیف باشند

﴿                            

        ﴾ (161 -162 /انعام). 

ن هانیاهمانا نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن خدا و پروردگار ج :بگو»

ام )این، است شریک و همانندی برای او نیست و من به این فراخوانده شده

 .«باشد(ن میمأموریت م
رآن قباشد. در زبان هم عبارت از ذکر، تالوت، دعا و تسبیح می عبادت خدا به وسیلة

 کریم آمده است:

﴿                          ﴾
 .(41 -42 /احزاب) 

ا شام او ر هر صبح و، خدا را بسیار یاد کنید و ایدای کسانی که ایمان آورده»

 .«تسبیح نمایید

﴿                          

           ﴾ (205 /اعراف). 

در  هراس و بدون بلند کردن صدا، پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و»

 .«خبران مباشهر صبح و شامی یاد کن و از بی
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  .1«قرآن بخوانید که روز قیامت، شفیع پیروان خود خواهد بود»گفته است:  صپیامبر

دستورات اسالمی زیاد )و متعدد( شده است به چیزی دستورم »گفت:  صمردی به پیامبر

 .2«طوب باشدت پیوسته از ذکر خدا مربده که بدان چنگ زنم. فرمود: زبان

 له إالال إ نند سبحان اهلل و الحمدهلل وذکر، دو گونه است: یکی ذکر ستایش است، ما

 کبر. و دیگری ذکر دعا، مثل: اهلل واهلل أ

﴿                             ﴾
 .(23 /اعراف) 

ا را مگفتند: پروردگارا، بر خویشتن ستم روا داشتیم و اگر ما را نبخشى و »

 .«نبخشایى، البته از زیان دیدگان خواهیم بود
در هر دو زمینه، دعاها و ذکرهای فراوانی، راجع به مناسبتها و زمانهای مختلف، از 

دهد و او را در خویش پیوند می رسیده است که مسلمان را با پروردگار صپیامبر اکرم

رت و مراجعت، پوشیدن لباس، م، خوردن و آشامیدن، مسافخواب و بیداری، صبح و شا

سوار شدن بر مرکب، وزش باد و آمدن باران و ... و در هر حالت و موقعیتی با ذکر 

کند که علما در این مورد کتابهای گوناگون تألیف خداوند، مرطوب و مشغول می

 .3ندانموده

ن ر زباذکر پسندیده، آن ذکری است که قلب و زبان آدمی در آن مشترک باشند و ذک

 ای ندارد.توجهی دل فایدهدر صورت غفلت و بی

 ا زه و یشهوات آن همچون رو عبادت به وسیلة بدن یا به صورت خودداری از لذایذ و

کر و فها و نداماز زبان و با حرکت و کار و فعالیت آن مانند نماز، که در آن همة بدن اعم ا

 گیرد.آید، انجام میروح به جنبش در می

________________ 

 .روایت احمد و مسلم« اْقرَءُوا اْلقُْرآنَ فَِإنَّهُ َيأِْتى يَوَْم اْلقَِيامَةِ َشفِيع ا ألَصَْحابِهِ» -1

 روایت از ترمذی، او گفته است حدیث خوبی است. -2

سالم ابن تیمیه و از شیخ اإل« الکلم الطیب»م نووی، اما» ذکاراأل»های این قبیل کتب، رین نمونهبهت -3

 باشند.از امام ابن قیم، می« الوابل الصیب»
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و صدقات  هایی همانند زکاتشکل جان است به برادرعبادت از طریق مال نیز، که 

 عبادت) اند، چنانکه نماز و روزه رایدهنام د و این را فقهاء )عبادت مالی(شوانجام می

قط جا، تمام موجودیت انسان است و نه ف نخوانند، که منظور از بدن در ایمی (بدنی

 ست. بهاربوط کالبد او، زیرا که نیت شرط الزم هر عبادتی است و بنابر اتفاق، به قلب م

 یست. عبادت شخص دیوانه و مست و امثال این افراد، صحیح و پذیرفته ن ،همین سبب

﴿       ﴾ ( /43نساء). 

 .«گوییدتا بدانید چه می»
ای ی گذرهمچنین فرد مسلمان، خدا را از طریق بذل کوشش و ایثار جان و منافع ماد

عروف مخویش، به منظور جلب خوشنودی او در راهی مانند دعوت به سوی خدا، امر به 

ر، لمه کفسقوط ک بلندی کلمه اهلل و و نهی از منکر و جهاد با کفار و دورویان، برای

 کند.عبادت می

با جدائی از خویشان و ترک وطن و حرکت در زمین، برای حج و عمره و و نیز  

هجرت به سرزمینی که قادر به اقامة دین خود باشد، یا جهاد در راه خدا، یا جستجوی 

پوشی از راحتی و آسایش بدن و دانش سودمند و مانند اینها که معموالً مستلزم چشم

نه را برحسب تفسیم متداول آورد که اینگویباشند، بندگی خدا را به جا محفظ دارایی می

 آوریم.به حساب می «عبادت بدنی ـ مالی»فقهی، 



 

 گانة عبادت قلبی و بدنیمراتب پنجاه

و  ندامهااتوضیحات جالبی دربارة اقسام بندگی خدا و سهم دل و زبان و  /از ابن قیم 

 کتاب را از نقل آناحساسات به طور کلی، در این عبودیت فراگیر، مطالعه کردم که 

 گوید:بینم. او میسودمند می «لکینمدارج السا»ارزشمند و مفید وی، 

های اساسی گردد. کسی که این پایهمحور بندگی و عبودیت، روی پانزده پایه بنا می»

 ت.را کامل گرداند )واجد باشد( به باالترین سطح و درجة بندگی دست یافته اس

ام هر کد میان دل، زبان و اعضای بدن تقسیم گردیده وتوضیح این که، وظیفة بندگی 

 از آنها وظیفة عبادی ویژه خود را دارند.

 واند: واجب، مستحب، حرام، مکروه بندگی نیز پنج گونه احکام مربوط به عبادت و

 یابند.مباح. این احکام به اعمال هر یک از قلب، زبان، و اندامها تعلق می

 بهرة دل از بندگی خدا

نظر مورد اختالف وجوب، مورد اتفاق و برخی دیگر ( واجبات قلب، برخی از نظرالف

 وهستند. اما آنچه که وجوبش مورد اتفاق است، عبارت است از اخالص )یکرنگی 

ت ن و نیو بازگشت به خدا، خوف، امید، ایمان و یقی صراحت( توکل، محبت، صبر، توبه

که  ی افزوده شده بر اخالصند، زیراو این جمله، ارزشها در عبادت )قصد و هدف(

 باشد.داشتن معبود از غیر او می اخالص، ممتاز

 یگریدو  یز دو جنبه دارد: یکی جدا شمردن عبادت از عادتقصد و نیت در عبادت ن

 باشد.و مشخص نمودن هر قسمت از جوانب عبادت از قسمتهای دیگر می جدا کردن

ست: ها، واجب است. امام احمد گفته اهمچنین صبر، بنا بر عقیدة عموم مسلمان

ه کدارد  جنبه خداوند صبر را در نود یا نود و چند جای قرآن یاد نموده است. صبر نیز دو

 عبارتند از: واجب مستحق و کمال مستحب.

و که دربارة وجوبش، صوفیان و فقیهان را د «رضا»اما موارد مورد اختالف از جمله 

اند و آن دو ماز که فقیهان دربارة آن دو نوع سخن گفتهعقیده است. همینطور خشوع در ن
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 باشد. اختالف فقها دریکی مربوط به مذهب احمد و یکی هم متعلق به دیگران می

از این جمله است. ابوحامد  شود نیزوجوب اعادة نماز کسی که وسواسی بر او چیره می

اند ولی را واجب دانستهخویش آن  «احیاء»ن احمد و ابوحامد غزالی در کتاب از پیروا

بیشتر فقها معتقد به وجوبش نیستند. مقصود از همة اینها آن است که سردستة اعضای 

 بدن، یعنی دل، خود با اندامهای تابعش در اطاعت و بندگی خدا استوار باشد.

فلت و غچیزهایی که بر دل حرامند، عبارتند از: کبر، خودنمایی، غرور، حسد، ب( 

 اند: یکی مصداق کفر و دیگری گناه.ورکلی دو گونهدوروئی که به ط

 آمدهایش.و پی مصادیق کفر از قبیل شک، نفاق و شرک

 و گناه نیز خود بر دو قسم است: کبیره و صغیره.

منشی و دلسردی از گناهان کبیره، همان خودنمایی و غرور و کبر و فخر و بزرگ

ان و سلمانو شادمانی از ناراحتی م رحمت خدا و نومیدی از تأیید او و ایمنی از مکرش

دن د ورزیو حس شماتت کردن آنها در قبال مصیبتها و تمایل به اشاعة زشتیها در میان آنان

ن ضمایم ای به خاطر چیزهایی که خداوند از فضل خود به ایشان موهبت فرموده و

است  الترکبائر معروف، با وارگی و دیگرمیخ زنا، ها، که شدت تحریمشان نسبت بهپدیده

، آن صورت و قلب و تن را الزم است که از آنها خودداری و توبه نماید که در غیر این

 گراید.قلب فاسد است و با فساد قلب، تن نیز به تباهی می

اشی ندان، باین آفتها، تنها از ناآگاهی نسبت به عبادت و بندگی دل و ترک پایبندی 

﴿م به همین دلیل پایبندی به مفهو شوند ومی    ﴾ ز دیگر اندامها برای قلب ا

 تر است و فراموشی آن دل را پر از آفات و اضداد نموده، تعهد بدان، باعثضروری

 گردد.نجات و رهایی می

کبیره و یا توانند برحسب قوت و ضعف خود، برای دل گناهاین امور و امثال آن می

 صغیره به شمار روند.

شتیاق و تمایل به محرمات است. درجة کوچکی و بزرگی گناه از دیگر صغائر دل، ا

رغبت و اشتیاق به کفر کند. بنابراین، نیز، متناسب با عالقه و تمایل مربوط به آن فرق می
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و شرک، کفر است و عالقه به بدعت، فسق و اشتیاق به کبائر، گناه. اگر کسی اینکارها را 

گیرد، ولی اگر به دلیل ک نماید، پاداش میوجود امکان انجامشان، به خاطر خدا تر با

و با وجود بذل تمامی سعی و کوشش در جهت انجام آن کارها، اظهار پشیمانی  ناتوانی

کیفر خواهد بود.  کند به خاطر قرار گرفتن در موضع ثواب و عقاب، همچنان در خور

 )اگر چه احکام شرع بر آنها مترتب نباشد(.

ا بهنگامی که دو مسلمان با شمشیرهایشان »ست: گفته ا صبه همین جهت پیامبر

 ، یکیصاهللکنند، قاتل و مقتول، هر دو جهنمی هستند. گفتند: یا رسولیکدیگر مقابله می

. «ه استستار قتل طرف مقابل خود بودقاتل است و اما دیگری چرا؟ فرمود: او هم خوا

ردیف قاتل ناه، هممقتول مزبور را نه از نظر حکم شرعی بلکه از نظر گ صپیامبر

 های بسیار دارد.محسوب نموده است و این امر، در موضوع ثواب و عقاب، نمونه

 گردد.با این بیان، چیزهای مستحب و مباح برای دل )قلب( نیز، معلوم می

 سهم زبان از عبادت خدا

نی آن آن یعگفتن شهادتین، خواندن مقدار الزم از قر الف( واجبات زبان عبارتند از:

باشد و تلفظ ذکرهای واجب نماز که از سوی قداری که شرط صحت نماز انسان میم

ربنا » رکوع و سجود و گفتن عبارت در اند، مانند تسبیح گفتنخدا و رسول مقرر گردیده

 پس از آرام گرفتن بدون و تشهد و تکبیر. «الحمد لکو

د. ظریه هستناز دیگر واجبات زبان، پاسخ سالم است. در خود سالم گفتن، دو ن

ت در شهاد همچنین امر به معروف و نهی از منکر و تعلیم نادان و هدایت گمراه و ادای

 باشند.موارد معین و راستگویی، برای زبان واجب می

یهای ب( مستحبات زبان تالوت قرآن، مداومت ذکر خدا و گفتگو در زمینة دانستن

 اشند.بهای مربوط به اینها میسودمند و چیزها و دنباله

ج( آنچه که بر زبان حرام است: گفتار مورد نفرت خدا و رسول، مانند صحبت 

های مخالف احکام و رهنمودهای الهی و فراخواندن به سوی بدعت و مشتمل بر بدعت

آن، همچنین اتهام و دشنام دادن به یک مسلمان و آزار او با ستایش و تصدیق 
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انسته به خدا نسبت دادن، که تحریمش از چیزی را نددروغ،  پردازی و گواهی بردروغ

 همه شدیدتر است.

ن که جود آد( مکروه زبان سخن گفتن از چیزهایی است که نگفتن آنها بهتر است، با و

 کیفری ندارد.

 بهرة اندامها و حواس از عبادت خدا

 وجود وظایف و عبادات پنجگانة اندامها، بیست و پنج گونه هستند. چرا که پنج حس

 .گونه حکم عبادی الزم استبه هرحس پنج و .دارد

 عبادت گوش

ق الف( بر گوش الزم است که دستورات و سفارشات خدا و رسول، از قبیل حقای

ز ئت نماه قراباسالم و ایمان و تکالیف مربوطه را با دقت و عنایت بشنود. گوش فرا دادن 

ماز ناستماع خطبه در  یحنظر صح خواند و بنابرجماعت. هنگامی که امام آن را بلند می

 معه نیز واجب است.ج

ه کورتی ب( چیزهایی که برگوش حرامند، عبارتند از استماع کفر و بدعت، مگر در ص

یا  اش وگوینده ةشنیدن آن مصلحت بارزی همچون رد کردن آن یا شهادت دادن دربار

ته ا، داشر آنهتقویت نیروی ایمان از طریق شناخت نقاط مقابل آن مانند کفر، بدعت و نظای

قتی وآگاه گردد، تا خواهد کسی از رازش باشد، و نیز گوش دادن به اسرار کسی که نمی

یحت و مستلزم نص رسانی به فرد مسلمانی، که ضمن تکلیف الهی واجب و یا آزارتمکه 

یدن به صدای زنان نامحرمی که با شن مچنین گوش دادنه ،ممانعت است نبوده باشد

مله، رود تا وقتی که ضرورتی از قبیل: شهادت، معااد میسحراف و فصدایشان احتمال ان

 پرسش، محاکمه یا معالجه و غیره در میان نباشد.

دا خج( شنیدنی که مستحب است، شنیدن مطالب علمی و گوش دادن به قرآن و ذکر 

 باشد.د که واجب نیست، میپسندد، هر چنو چیزهایی که خدا می
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ه ستحب، و آن عبارت است از گوش سپردن به آنچه کد( موارد مکروه، برعکس م

 پسندد ولی عقوبتی هم ندارد.خدا نمی

 هـ ( شنیدنیهای مباح نیز معلوم است.

 عبادت چشم

یدن نگاهی واجب، از جمله نظر به مصحف و کتب علمی، به هنگام وجوب فهمالف( 

رد یزهای مومطلبی از درون آن، و نگاه کردن در موردی که تشخیص حالل و حرام چ

نده ازگردابهایی که باید به صاحبانشان  استفاده یا انفاق و یا تشخیص سپرده )امانت(

 کند و این قبیل موارد.شوند بدان بستگی دارد و نگاه را ایجاب می

که  روی شهوت مطلق یا غیرآن، مگر این ب( نگاه حرام، نظرکردن به نامحرم از

 له، یامعام وکسی که در حال گفتگو یا قیمت کردن  ضرورتی آن را اقتضاء کند، مثل: نگاه

 باشد و یا نگریستن پزشک و شخصی که محرم است.گواهی دادن یا قضاوت می

ونی ج( نگاه مستحب عبارت است از نگاه در کتابهای علمی و دینی که باعث افز

 نظر ادر وایمان و دانش آدمی است و نگاه به قرآن و چهرة دانشمندان صالح و پدر و م

کمت مشهود خداوند برای رهنمونی به توحید و معرفت و ح هاینمودن در نشانه

 خداوند.

، زبان نیز همچون د( نگاه مکروه: هر نگاهی که فاقد مصلحتی باشد. زیرا که نگاه

 تواند منجر به مفاسد و گرفتاریهایی شود.می باشد کهارزش و زائد میهای بیدارای جنبه

 .ری است که سود و زیانی در حال یا آینده نداشته باشدهـ( نگاه مباح، نظ

به اعضای جاهای  رام، نظر کردنحکه از جمله نگاههای  این را هم اضافه کنیم

باشد که دو قسمت دارد: یکی قسمتی که با لباس پوشاندنی، یعنی عورت اشخاص می

ها و خانهقسمتی که با درها  شود )عورت به معنی اصطالحی( و دیگریپوشانده می

خواهد دیده شود( مستور است. اگر کسی از پشت در و دیوار به عورت )چیزی که نمی

مسئولیتی ندارد بنابر تصریح  شخص مزبور چشم او را با تیر بزند و کور سازد بنگرد و

 اتفاق است. با این که بعضی از فقها، به خاطر در حدیثی که صحتش مورد صرسول خدا



   

 عبادت در اسالم                98 
 

اند. این در موردی است که نگاه کننده دلیل آن، تضعیفش کرده توجیه نارسائی یا با

نگریسته و یا مأموریت برای مجوزی مانند این که به چیزی که از آن خودش بوده، می

 آگاهی از چیز مورد مشاهده نداشته باشد.

 در بندگی خدا چشاییوظیفة حس 

مرگ از  الف( چشیدن واجب: خوردن و آشامیدن به هنگام ضرورت و احتمال

و  اهکارواجب است. بنابراین، اگر کسی از خوردن اجتناب کند تا بمیرد، گن ،گرسنگی

اند: هر کسی ناگزیر به خوردن شود. امام احمد وطاووس گفتهقاتل خویشتن تلقی می

 نخورد تا بمیرد، داخل جهنم خواهد شد. مردار باشد و

ت ز هالکابخشی آن و رهایی  راز همین قبیل است خوردن دارو هنگامی که یقین به اث

ا باح یوجود داشته باشد، بنابر قول صحیح. اما اگر گمان بهبودی رود، مستحب یا م

 مکروهیت آن، میان گذشتگان و متأخران مورد اختالف است.

ب( چشیدن حرام، عبارت است از چشیدن خمر و مواد سمی کشنده و چشیدن به 

 هنگام روزة واجب.

ک خورا چشیدن مشتبهات و خوردن زیاده از حد الزم و تناول ج( چشیدنیهای مکروه،

اند رسد در حالی که دعوتش نکردهناخوانده یعنی طعمامی که شخص ناگهانی سر آن می

در سنن ها و غیره. ها و سورچرانیو نیز غذاهای اشخاص خود نما و متظاهر در مهمانی

همچشمی غذا ارف و چشماز طعام کسانی که از روی تع صآمده است که رسول خدا

رویی و نه با خرسندی کامل، به آدمی طعام دهند، و نیز آن که از روی حیا و کممی

 دهد، منع کرده است.می

ری د( چشیدن مستحب، عبارت است از خوردن چیزی که آدمی را در بندگی خدا یا

اشد بگوارا  ه مهمان تا برای اواز سوی خدا، و غذا خوردن همرا دهد و محدودة تعیینمی

ای که قبول دعوتش واجب یا مستحب است. البته کنندهو همچنین تناول غذای دعوت

 ای را که پذیرش آن واجب است، به دلیل دستور اسالم،بعضی از فقها خوردن ولیمه

 اند.واجب دانسته
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 است. هـ( چشیدن و خوردن مباح: هر آنچه که متضمن گناه یا منفعتی نباشد مباح

 یحس بویای

 شود.پنج حکم عبودیت، شامل احساس بویایی نیز می

ه با قتی کالف( بوئیدن واجب: هر بویشی که عامل تمیز حالل از حرام باشد. مانند و

علوم ن آن منبود استشمام، پاکی یا ناپاکی چیزی و یا سمی بودن و یا قابل استفاده بودن یا

 وی بهنگام داور آزمایش یک چیز،و از این جمله است بوئیدن برای اثبات یا گردد. می

 ارزیابی و غیره.

ال در ح بوی خوش بطور عمدیب( بوئیدن حرام: این موارد عبارتند از استشمام 

ن احرام و بوئیدن عطر عصبی یا دزدیده شده و تعمد در احساس بوی خوش از زنا

 نامحرم، به خاطر فسادی که در پی دارد.

ا دهد و حواس ری را در بندگی خدا یاری میج( بوئیدن مستحب: استشمام آنچه آدم

دهد. از این گرداند و ظرفیت روانی انسان را برای علم و عمل، افزایش مینیرومند می

و و خوشب قبیل است پذیرفتن بوی خوش و گیاه معطری که هدیه شد، رد ننماید، زیرا که

 سبک است.

 مثال آنها.د( بوئیدن مکروه: استشمام عطر ستمگران و اهل شبهه و ا

رای هـ( بوئیدن مباح: هر آنچه که ممنوعیت و عقوبتی از طرف خدا ندارد و دا

 مصلحت شرعی و دینی هم نیست و حکمی دربارة آن وجود ندارد.

 حس المسه

 کنند.احکام عبادی پنجگانة مورد بحث، در موردحس المسه نیز صدق می

بت و تأمین نیاز و لمس واجب، مانند لمس همسر، در صورت وجوب مقار الف(

 حفظ عفت وی.

 ب( لمس حرام: لمس نامحرمان در موردی که حالل نیست.
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پوشی از نامحرم و خودداری از حرام و ج( لمس مستحب: هنگامی که باعث چشم

 باشد.نگاهداشتن عفت همسر می

جویی و همچنین لمس در از روی لذتد( لمس مکروه: لمس همسر در حال احرام، 

ز ده نیروزه در صورتی که احتمال لغزش برود. لمس بدن میت غسل ناکر حال اعتکاف و

ی نده تلقاین موارد است. برای این که بدن او از روی احترام، به منزلة عورت ز در زمره

کی از یلباس، بنابر  شود و به همین دلیل مستور داشتن آن از دیدگاه و غسل دادنش درمی

ت صورتیکه آن را عور نطور لمس ران مرد، دردو نظریة موجود، مستحب است. همی

 بشماریم.

 دارد.نمباح، عبارتند از مواردی که از نظر دین، مفسده یا مصلحتی  هـ( لمسهای

 وظیفة دست و پا

 هایش ازمونهناحکام پنجگانة مذکور، در مورد فعالیت با دست و پا و قدم نیز صادق بوده 

 کسی پوشیده نیست.

تأمین خود و خانواده واجب است اما وجوب آن برای الف( کوشش ممکن برای 

رة پرداخت بدهی، مورد اختالف است. کار برای دادن زکات نیز واجب نیست. دربا

ه بای وجود دارد ولی آنچه بیشتر ثابت است، وجوب حج وجوب کار برای حج نیز عقیده

 وب آنعدم وجهنگام استطاعت و توانائی برای انجام مناسب آن است و نظریة معروف، 

 باشد.می

و  رات و اقدام برای وضودن به جمگ زسن های واجب، یاری گرفتار واز دیگر فعالیت

 باشد.تیمم می

ب( کارهای حرام: کشتن کسی که خداوند، قتلش را تحریم نموده است، تصرف 

همچنین کارهایی زدن کسی که زدنش روا نیست و از این قبیل.  گناه ودارایی فرد بی
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د بازیهای حرام از قبیل نرد یا شطرنج که حرمتش نزد اهل مدینه بیشتر است و مانن

 .1چون احمد و دیگرانبازیهای دیگر بنا بر عقیدة فقهایی هم

همینطور نوشتن بدعتهای مخالف سنت، خواه به صورت تصنیف باشد خواه 

ان و فرم برداری، مگر آن که همراه با رد و ابطال باشد و نوشتن دروغ و افترانسخه

یا  ان دینزنهای نامحرم و نیز نوشتن چیزی که به زی حکومت جائز و اتهام زدن یا مدح

ام دنیای مسلمان است، بخصوص در صورتی که برای این کار، مزدی گرفته شود، حر

 است.

﴿             ﴾ (79 /بقره). 

ه به کشان نوشت و وای بر آنها از چیزی پس وای بر آنها از چیزی که دستهای»

 .«دست آوردند
ده باشد، مگر آن که نویسن صهمچنین نوشتن فتوایی که مخالف حکم خدا و رسول

 مجتهد باشد که در این صورت گناه از او ساقط است.

وشتن و ن رام نیستندج( کارهای مکروه، عبارتند از کارهای بیهوده و بازیهایی که ح

 ای در دنیا و آخرت ندارد.فایده چیزی که سود و

 ارد وی به دین یا مصلحتی برای مسلمین دعد( کارهای مستحب، نوشتن آنچه که نف

ز دلو ان آبی فردی نابلد و یا ریخت نیکی با دست، از طریق کمک به پیشرفت یا انجام کار

ا اشتن بار کسی بر پشت چارپا و یخود به دلو کسی که خواستار آب است، یا گذ

ونه اینگ نگاهداشتن چارپا برای بار کردن، و یا احسان در زمینة مورد احتیاج کسی و

ن بوسید است لمس نمودن رکن با دست در حین طواف. اما راجع بهکارها. از این جمله 

 نظر وجود دارد. آن اختالف

رتب و ثوابی هم بر آن مت هـ( کار مباح، هر آنچه است که انجامش ضرری ندارد

 گیرد.بر می در نباشد، را

________________ 

 .290-291الحالل والحرام، ص  -1
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 احکام راه رفتن

ایة ، بر پبنابر قول صحیحالف( راهپیمایی واجب: رفتن به نمازهای جمعه و جماعات، 

اند و حرکت به دور کعبه برای طواف بیست و چند دلیلی که در جای دیگر ذکر شده

دعوت  و راه پیمودن به سوی اجابتواجب و حرکت پیاده یا سواره میان صفا و مروه 

 و حرکت برای صلة رحم و نیکی به پدر و مادر و رفتن به مجالس صخدا و رسول

وده بعلمی که آموختنش واجب است، همینطور رفتن به حج، در صورتی که راه نزدیک 

 گیرد.و ضرری بر آن مترتب نباشد، را در بر می

 ت خدا که قدم شیطان است.ب( راه رفتن حرام: قدم نهادن در راه معصی

 فرماید:خداوند می

﴿           ﴾ (64 /اسراء). 

 .«ات بر آنها هجوم آوربا سواره و پیاده»
رآور، دگان سپاهت زیر سیطرة خود یعنی آنان را با سوارگان و پیادهمقاتل گفته است: 

 اه ابلیس است.عصیت خدا، در شمار سپای در راه مبنابراین هر سواره و پیاده

 حتی در سوار شدن بر چارپا

 گیرند، بدین ترتیب:این احکام پنجگانه به امر سوار شدن هم تعلق می

 الف( واجب: سواری در جنگ و جهاد و در حج برای مراقبان و راهنمایان.

ة لصب( مستحب: سواری در هنگام استجاب موارد فوق و نیز برای جستجوی علم و 

یم رحم و اختالف است و مسلم آن است که سواری در صورتی که مصلحتی همچون تعل

ای هم دمهباشد و برای دعا نیز مؤثر است و صآداب و التزام بدن، در میان باشد، افضل می

 .زندبر حیوان نمی

 ج( حرام: سواری کردن در معصیت خدا.

 باشد.تر از انجامش مید( مکروه: سواری برای لهو و لعب و هر آنچه ترکش به

 .نیست هـ( مباح: سواری در موردی که متضمن از دست دادن اجر یا تحمل مسئولیتی
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شم، اند: دل، زبان، گوش، چپنجاه مورد عبادی مذکور، بر عهدة ده چیز قرار گرفته

 دست، پا، آلت تناسلی و سواری برحیوان. ،بینی، دهان

 یرد.پذدر این جا توضیحات ابن قیم پایان می

جود ووانب با این بیان همه جانبه، فراگیری مفهوم عبادت در اسالم، نسبت به همة ج

ن انسا انسان از موی سر تا انتهای قدمش، چه ظاهر و چه باطن آن، و این که زندگی

ت بند و بار نیست بلکه جوهر زندگیش را بندگی و مسئولیهمچون زندگی یک حیوان بی

 د.گرددهد؛ روشن میتشکیل می

 چه عبادتی بهتر است؟

فضل اباشد، کدام نوع و شکل آن، اکنون که عبادت در اسالم دارای این چنین شمولی می

 ارزشتر است؟ تر و باو برای خدا، پسندیده

سخ محقق ابن قیم، این سوال را به تفصیل پاسخ داده است. او در ضمن این پا

م را نقاط توجه دلیل هر کدا فابخش و عالی، روشهای رهسپاران در طریق عبادت وش

 برشمرده و روش مقرون به حق و درستی را مشخص نموده است.

 گوید:چنین می /ابن قیم 

﴿شایستگان و عالقمندان مقام     ﴾  در زمینة تشخیص بهترین و

 اند: ترین عبادت، چهار طریق داشته و به چهار گروه تقسیم شدهسودمندترین و برگزیده

 معتقدان به این که بهترین عبادت، دشوارترین آن است -1

ترین و دانند که مشکلاین گروه، سودمندترین و بهترین نوع عبادت را، عبادتی می

 از هوای نفس بیشتر است و حقیقت فاصلة اینگونه عبادت :گویندترین باشد. میسخت

 عبادت نیز همین است.
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اری است و حدیثی را که اصل و سندی گویند: پاداش، متناسب با دشوهمچنین می

این گروه، اهل مجاهده و  .1«بهترین عبادت مشکلترین آن است»کند که ، نقل میندارد

یابند، نفس خویش هستند و معتقدند که فقط با این طریق، نفوس آدمیان استقامت می آزار

و  طراتچرا که خوی آن، سستی و تنبلی و چسبیدن به زمین است و تنها با تحمیل خ

 آید.مشکالت به راه مستقیم می

 معتقدان به برتری زهد و تجرد -2

ن تا آبهترین عبادت، تجرد و زهد ورزیدن نسبت به دنیا و ناچیز شمردن  :گوینداینها می

نهایت درجة ممکن و ترک توجه و اهمیت ندادن بدان است. این گروه خود به دو دسته 

دارند که این، هدف است و بنابراین به سویش پنشوند: دستة عوامشان میتقسیم می

این از هر  :گویند کهخوانند و میکنند و مردم را بدان میاساس آن عمل می شتافته و بر

کنند. ولی علم و عبادتی باالتر است. در نتیجه زهد را غایت و سرآمد هر عبادتی تلقی می

کنند و هدف آن را التزام یدستة خواص، زهد مزبور را مقصودی برای چیز دیگر تلقی م

قلب برای خدا و تمرکز همة توجهات روی او و فراغت یافتن دل برای محبت او و 

دانند. بازگشت به سوی او و سپردن کارها به دست او و اشتغال به جلب رضای او می

بنابراین، بهترین عبادت را در تجمع تمام حواس و توجه با همة وجود به سوی خدا و 

یاد او با دل و زبان و سرگرم شدن به حفظ این حالت، به دور از هر چیزی که پیوستگی 

گردند: میبینند. اینها نیز به دو بخش تقسیم شود، میباعث دوگانگی و پراکندگی دل می

پذیرند، هر چند که یکی عارفان قابل قبول آنها که اگر امر و نهی از خدا پیش بیاید، می

________________ 

« کشف الخفاء» 155، ص 1اند: این حدیث معروفیتی ندارد، چنانکه در جزرکشی و سیوطی گفته -1

گفته است که مسلم در صحیح خود از عایشه آن به دنبال « الآللی» ابن حجر نیز در. عجلونی آمده است

و قاری در موضوعات الکبری گفته است: معنای این «. إنما أجرک علی قدر نصبك»روایت کرده است: 

خداوند ». و روایت شده است که: آید ولی موقوف استحدیث با مقایسه باحدیث عایشه درست درمی

 «.دوست دارد تخفیفهایش پذیرفته شوند
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هدف از عبادت  :گویندای گمراه که میم بریزد. و دیگر عدهتجمع و تمرکزشان را در ه

تمرکز دل بر خداست. پس اگر چیزی پیش بیاید که آن را پراکنده و آشفته  جمعیت و

 که ه نمود و چه بسا حرفشان این باشدسازد، نباید بدان توج

 وقاته ورد؟!فک ف  قلب کل   راد  ن کان غافال ویطالب  األ
باشند که یک دسته از آنها به خاطر تمرکز خود، همة ته میاین دسته هم دو دس

ا ه هدهند ولی نافلت را انجام میواجباگویند و دستة دیگر، واجبات و تکالیف را ترک می

د و من گذارند. یکی از اینها از شیخ عارفی پرسید: اگر مؤذن اذان بگویرا فرومیو سنن 

به  آشوبد و اگراگر برخیزم جمعیتم برمی در حال جمعیت و خلوت با خدا باشم، چنانکه

و اماند، در این صورت کدامیک برمن بهتر است؟ حال بمانم جمعیت و تمرکزم باقی می

 پذیر ورا ب بودی برخیز و دعوت خدا شپاسخ داد: هنگامی که مؤذن اذان داد و تو زیر عر

لی ودل است  سپس به جای خود برگرد. زیرا که تمرکز و تجمع بر خدا، نصیب روح و

کسی که بهرة روح خود را برحق پروردگارش مقدم پذیرش دعوت، حق پروردگار. 

﴿بدارد، اهل     ﴾ .نیست 

 معتقدان به این که باالترین عبادت، عبادت نافع برای دیگران است -3

رسد بیگری ددانند که از آن، سودی به این گروه، برترین و نافعترین عبادت را چیزی می

 دانند.و این را از نفع شخصی عبادت باالتر می

بنابراین، به نظر ایشان خدمت به تهیدستان و کوشش در جهت رفع نیازها و تأمین 

رسانی بهتر است. در نتیجه به  مصالح مردم و یا دستگیری از آنان با مال و مقام و سود

همه خلق، خانوادة خدا »ند که کناستناد می صپردازند و به این گفتة پیامبراین اعمال می

این را . «اش مفیدتر باشدکه برای خانواده هستند، محبوبترین فرد نزد او، کسی است

کنند که عمل عابد به خود ابویعلی روایت نموده است. همچنین به این نکته استدالل می

شود و این او محدود است در حالی که عمل شخص اصالحگر، شامل کسان دیگری می

گویند: برتری عالم نسبت به عابد، همچون برتری ماه نسبت به ا و آن کجا؟ و میکج
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اگر »گفته است:  طالب به علی ابن ابی صدیگر ستارگان است و این که رسول خدا

و این . «د، برای تو از هر نعمتی بهتر استخداوند به وسیلة تو فقط یک نفر را هدایت کن

کنند استناد می صباشد. همچنین به این حدیث پیامبربه خاطر سودرسانی به دیگری می

هر کس دیگران را به هدایت فرا خواند، برایش پاداش مساوی پاداش پذیرندگان آن »که: 

 خدا و»و این حدیث که: . «شودهدایت خواهد بود، بدون این که از اجر آنان کاسته 

آن که در آسمانها و زمین  هر»و . «فرستندن مردم به خیر را درود میمالئکه، هدایتگرا

و چنین . «طلبنددانشمند هدایتگر آمرزش می باشد، حتی ماهیان دریا و مورچگان برایمی

گیرد اما عمل صاحب کار خیر، مادام ورند که با مرگ عابد، کارش نیز پایان میآدلیل می

ران برای کنند که پیامبشود، ادامه دارد. باز احتجاج میکه سودی از آن کار حاصل می

راهنمایی مردم و نیکی به خلق و سود رساندن به آنها در زمینة دنیا و آخرت، برانگیخته 

 صاند نه برای خلوت و رهبانیت گزیدن و قطع رابطه با مردم. به همین دلیل، پیامبرشده

اند، مردود همه بریده و روابط خود را با مردم گسسته گروهی را که برای تعبد خدا، از

 است.شمرده 

، ه مردمبحسان ابنابر عقیدة این گروه، کوشش برای انجام اوامر خدا و انتفاع بندگان و 

 باشد.خیلی بهتر و باالتر از خلوت و تمرکز صرف با خدا می

 معتقدان به این که در هر وقتی عبادت ویژة آن، بهتر است -4

 است پروردگار وگویند: بهترین عبادت در هر وقتی، عمل به مقتضای خواین عده می

ت اد اسانجام تکلیف الزم برای آن وقت است. پس در هنگام جهاد، بهترین عبادت، جه

 تمام، باعث ترک نماز واجب گرچه منجر به ترک ذکر، نماز شب و روزه شود، حتی اگر

ی ذکر نوازی به جانیز گردد. و بهترین کار هنگام رسیدن مهمان، اقدام به الزمة مهمان

 ه.همسر و خانوادحق باشد. همینطور در مورد ادای گی و خدمت به او میگفتن و رسید

استغفار است و هنگام ارشاد  بهترین کار در وقت سحر، اشتغال به نماز، قرآن، دعا و

جویی شخص عالقمند یا آموزش فرد نادان، توجه نمودن به راهنمایی و آموزش او افضل 

و دعایی و اجابت دعوت مؤذن بهتر است. در ذکر  است. و در اوقات اذان، رها کردن هر
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هنگام نمازهای پنجگانه، تالش در انعقاد نماز با بهترین شکل و اقدام بدان در اول وقت 

کسی به  باشد و در مواقع نیازو حرکت به سوی جماعت، هرچند دور باشد، افضل می

ست وی و ن دتبه کمک او و گرف یا دارائی، روی آوردن ،کمک از طریق مقام، بدن

 ترجیح این کار بر ذکر و خلوت با خدا.

. تا کار افضل در وقت قرآن خواندن، تمرکز دل و توجه روی فهم و تدبر آن است

ن و آگوید. بنابراین باید تمرکز حواس و دقت در فهم حدی که گویی خدا با تو سخن می

 یافتروا درتصمیم به اجرای دستوراتش، بیشتر از توجه کسی که کتابی از یک فرمان

 کند، باشد.می

ای که وزهبه هنگام ایستادن در عرفه نیز، کوشش در دعا و التماس و ذکر، به جای ر

طلبی در باشد و در دهة اول ذی الحجه، افزونبازدارنده از این کار باشد، افضل می

ر دمفروض باالتر است.  عبادت، بخصوص تکبیر و تهلیل و حمد خدا، از جهاد غیر

و  هة آخر ماه رمضان هم التزام مسجد و خلوت و اعتکاف به جای معاشرتهنگام د

 آن نیزیم قرسرگرمی با مردم، افضل و به عقیدة بسیاری از علماء از دانش آموختن و تعل

 باالتر است.

ة جناز هنگام بیماری یا مرگ خواهر و برادر مسلمان، عیادت و یا شرکت در تشییع

دها و خلوت با خدا، افضل است و در وقت بروز پیشاموی و مقدم داشتن این کار بر 

ز از ناراحتی مردم، به جای آوردن حق صبر، ضمن حفظ معاشرت با مردم به جای گری

ز کسی اگردد، آنها بهتر است، زیرا شخص مؤمنی که با مردم معاشر و متحمل آزار آنها می

 ست.بیند، واالتر ااری هم نمیای ندارد و آزرابطهکه با آنان 

باشد و می از همه بهتر، همراهی و همکاری با مردم در خیرات است که بهتر از جدایی

در  کهاند سی بدجدا شدن از آنان در تعدد فساد هم از آمیزش با آنها بهتر است. اما اگر ک

پذیرد بهتر است که به جای رود یا کاهش میصورت ارتباط و همراهی، شر از بین می

 ری، معاشرت را برگزینند.گیاعتزال و کناره
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 بات وبنابراین، در هر حال و موقعیتی، مقدم داشتن رضای خدا با اقدام به واج

 مقتضیات آن وقت، از هر کاری افضل است.

کی از یباشند. هر گاه این گروه، اهل تعبد مطلق و گروههای پیشین اهل تعبد مقید می

نقص  ر حالباز بماند، خویشتن را د آنها از نوع خاص عبادت مورد عالقه و انتخاب خود

کند ولی بیند، زیرا که او خداوند را تنها با یک روش، عبادت میو ترک عبادت می

ر بن را آصاحب و طرفدار نظریه تعبد مطلق، توجهی به نوع مشخصی از عبادت ندارد که 

ست خواز اانواع دیگر ترجیح داده باشد، بلکه منظور او در هر جا و موقعیتی، تبعیت 

ال حما در در نتیجه، دائخداوند متعال است و اساس بندگی خود را بر این نهاده است. 

ه باشد و به محض این که موقعیت جدیدی فراهم شود، بجابجایی در منازل عبودیت می

شود تا منزلت و مرحلة جدیدی برایش پردازد و مشغول آن میادامة سیر خویش می

 ا آنهاگری بر او تا پایان حرکت است. اگر دانشمندان را بننمایان گردد و این، روش سی

، در خواهیخواهی یافت و به عابدان توجه کنی، با آنها خواهی دید. اگر مجاهدان را ب

ران بینی و اگر نیکوکایابی و اگر ذکرکنندگان را خواستار باشی، با آنها میمیان آنها می

ا خدا را و اگر اهل اعتکاف و خلوت ب کنیصدیق را بجویی، در کنار آنها پیدا می

قید و  وبینی. این گروه، بندگان خالصی هستند که به رسم ویژه بخواهی، با این گروه می

ه عمل باشد. بلکبند خاصی پایبند نیستند و عملشان هم به دلخواه نفس و التذاذ آن نمی

ری دیگ ذتشان چیزآنها با خواست پروردگارشان انطباق دارد، هر چند مایة آسایش و ل

﴿باشد و این است که حاصل و نتیجة           ﴾ کیل را تش

 دهد.می

﴿یک متعهد واقعی به این دو جمله            ﴾ هر چه ،

مقرر خدا در  خورد و در هر وقتی به حکمپوشد و هر چه میسر باشد، میآماده باشد می

ای و بندة تابع اشارهنشیند، خیزد و هر جایی پیدا کند، همانجا میرابطه با آن وقت برمی

باشد و به تمام معنی آزاد است. با دستور خدا، حرکت قیدی و مغلوب راه و رسمی نمی

پذیرد و با اصول و رهنمودهایش پیش می کند و اراده او به هر چه تعلق گیرد، می
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دهد و جملة اهل در نتیجه، هر صاحب حق به او رغبت و صمیمیت نشان میرود. می

گریزند. همچون بارانی است که هر جا ببارد سودمند است و یا مانند باطل از وی می

ارزش نبوده و همة قسمتها، حتی خارش نیز فایده یک برگ از آن بی نخلی است که حتی

ر خدا و خشم و غضب در برابر پایمال سختی و خشونت با مخالفان ام مظهر دارد. او

 .1شدن مقررات اوست

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 .90-85، ص 1ابن قیم، ج« مدارج السالکین»ز کتاب نقل ا -1



 

 هدف عبادت از نظر اسالم یا چرا خدا را بپرستیم؟

 چرا خدا را بپرستیم؟

 در جهان هستی، پرستش خداوند یگانه است.فهمیدیم که رسالت انسان 

ا با رندگی زتمامی دین را شامل گردیده و  [در اسالماین را هم دریافتیم که عبادت ]

 گیرد.همة جوانبش فرا می

آید و آن این که: چرا باید خداوند متعال را ها سؤالی پیش میدر این جا برای بعضی

پرستش و  عبادت کنیم و به عبارت دیگر، چرا خداوند، با این که نیازی به ما ندارد،

و  اوندخد اطاعت خود را بر ما الزم داشته است؟ آیا از عبادت و خشوع ما در برابر

ه کرسد؟ یا این ایستادن در مقابل او و تبعیت از مقررات و احکامش سودی به او می

صله گردد؟ در این صورت، واقعیت این فایدة حافایدة این کارها به ما مخلوقات برمی

 چیست؟ آیا هدف اینست که فقط خدا فرمان دهد و ما اطاعت کنیم.

نیز،  رساند و رویگردانی آنهابه خداوند نمی هیچ یک از عبادات بندگان، سودیپاسخ: 

کم و  زند. حمد و ثنای ستایشگران و ناسپاسی منکران، چیزی از ملک اوضرری به او نمی

مهربان  نیاز و ما همگی نیازمند او هستیم. او بخشندةکند. زیرا که او، بییا بر آن زیاد نمی

خیر و صالح خودمان دستور را جز به  آوری است که ما مخلوقاتو احسانگر رحم

گی بند ه ما ونعمت دادن ب با وجود این که حق دارد به خاطر هستی بخشیدن و دهد.نمی

ان ن موظفممان بگذارد و بداجبری و گریزناپذیر ما در برابر او هر چه اراده کرد، برعهده

 ر نفسیر هکند که به سود و صالح وجود ما باشد. ما دگرداند، تنها تکالیفی را مقرر می

شود آفریدگاری نیاز است و چگونه میکشیم نیازمند او هستیم ولی او ذاتاً بیکه می

 محتاج آفریدة خود باشد؟

 گوید:شنویم که میدر قرآن از زبان سلیمان می

﴿                           

                ﴾ (40 /نمل). 
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نکه گزارم یا ایاین از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس مى»

گزارد. کنم و هر کس سپاس گزارد، تنها براى ]سود[ خود سپاس مىناسپاسى مى

 .«یاز بخشنده استو هر کس ناسپاسى کند ]بداند[ که پروردگارم بى ن
 فرماید:همچنین می

﴿                         

              ﴾ (12 /لقمان). 

هر  ر. ورا شکرگزا [ که: خداو به راستى به لقمان حکمت بخشیدیم ]با این پیام»

س گزارد و هر ک[ تنها به ]سود[ خویش شکر مىگزارد، ]بداند کهکس شکر مى

 .«[ خداوند بى نیاز ستوده استکفران ورزد، ]بداند که
 فرماید:و نیز می

﴿                             

    ﴾ (97 /آل عمران). 

، ورزد حج خانة خدا بر کسانی که امکان داشته باشد، الزم است و کسی که کفر»

 .«نیاز استخداوند از جهانیان بی
 و در جای دیگر گفته است:

﴿                           ﴾ (15 /فاطر). 

 .«نیاز ستوده استای مردم شما نیازمندان به سوی خدا هستید و خداوند بی»
توانید به من زیانی برسانید و ای بندگان من، شما نمی»در حدیث قدسی آمده است: 

اول و آخر و انس و جن شما،  توانید سودی نصیبم کنید، ای بندگان من، اگرنمی

افزایند و اگر همة آنها بدترین قلب ه باشند، به ملک من چیزی نمیداشتباتقواترین دل را 

 .1«کاهندباشند، از ملک من چیزی نمیرا داشته 

________________ 

يَا عَِبادِى ِإنَّكُمْ َلنْ تَبُْلغُوا ضَرِّى فََتضُرُّوِنى َوَلنْ تَبُْلغُوا نَْفِعى َفتَْنَفعُوِنى يَا »قال عزوجل فی حدیث قدسی:  -1

عََلى أَْتَقى قَْلبِ رَجُلٍ وَاِحدٍ مِْنُكمْ مَا َزادَ َذِلكَ ِفى عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوََّلُكمْ َوآخِرَُكمْ وَِإْنسَُكمْ َوجِنَّكُمْ كَانُوا 
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 دگان بهنیاز مطلق باشد، منظورش از الزام و سفارش بنهنگامی که خداوند، اینچنین بی

 عبادت و اطاعت خودش چیست؟

و  «به کجا؟» «ازکجا؟»از فهمیدن پاسخ پرسشهای همیشگی  پس ،کنمتصور می

و  انسان دریافتن جواب این سؤال آسان باشد. پاسخ مزبور در طبیعت وجود «برای چه؟»

هفته ندر زمین وسرانجامی که در نهایت این زندگی برایش آماده گردید،  رسالت وی

 است.

 الف( عبادت، غذای روح است

 و قابل مشاهده وجود و حقیقت انسان، فقط عبارت از همین پوستة مادی محسوس

 وانسان شود که عامل گرامی بودن نیست بلکه حقیقت او به جوهر ارزشمندی مربوط می

باشد و آن جوهر، همان روح است... که برتری او بر همة موجودات روی زمین می

یابد و با عبادت فعالیت و پاکی خود را در مناجات خداوند عزوجل میسرزندگی، 

ی یار ناپذیر آن،وقفه و پایانوزانة بیکند و با کمک رد پیدا میخداوند، تغذیه شده و رش

 شود.می

ار یا غفلت و خودفریبی، روی این جوهر معنوی انباشته شده و زنگ انکاگر غبار 

ه و با ها، غبارهای مزبور را کنارزدتردید، آن را بپوشاند، ممکن است وزیدن باد سختی

ی به سو مزبور برطرف گردند و انسان خیلی زودزبانه کشیدن آتش گرفتاریها، زنگهای 

اطر رآن خقپروردگار خود بازگشته و او را بخواند و تضرع نماید. این حقیقتی است که 

 اند:های زندگی اثباتش نمودهنشان کرده و واقعیت

﴿                                

                             

                                                                                                                         

َواِحدٍ مَا َنقَصَ  مُْلِكى شَيْئ ا َيا عَِبادِى لَوْ أَنَّ أَوََّلُكْم وَآِخرَكُْم َوإِنَْسُكمْ َوِجنَّكُْم َكانُوا َعَلى َأْفجَرِ قَْلبِ َرُجلٍ 

 رواه مسلم.« ذَِلكَ ِمنْ ُمْلِكى شَيْئ ا
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       ﴾  (22 /یونس). 

تیها دهد. تا آن گاه که در کشاوست کسى که شما را در خشکى و دریا سیر مى»

مان [ به آن شادقرار گیرید و ]کشتیها[ با بادى خوش آنان را پیش برند و ]آنان

 [ آنان آید و[ تند بادى به آن در رسد و از هر سو موج ]به سوىگردند ]سپس

ه دین کحالى  [ خداوند را دراند. ]آن هنگامگرفتار شدهآنان بدانند که از ]هر سو[ 

ین از ا اند به ]دعا[ خوانند ]که:[ اگر ما را]خود[ را براى او خالص گردانده

 .«[ نجات دهى قطعا از سپاسگزاران خواهیم بود]مهلکه
ت که تی اسدل انسان همیشه از نیاز به خداوند آگاهی دارد و این آگاهی اصیل و درس

جای بکند و عبادت اگر آنطور که هست، ا پیوند صحیح با خداوند هستی، تطبیق نمیجز ب

 آورده شود، تأمین کنندة چنین چیزی خواهد بود.

 گوید:می /ابن تیمیه 

ی از قلب، از دو جهت به خداوند احتیاج دارد. یکی از جهت عبادت ... و دیگر»

وی رو محبت پروردگار خود و جهت استعانت و توکل... بنابراین دل جز با عبادت 

م گر تمااکند و آوردن به او، اصالح، رستگاری، نعمت، شادمانی، کامیابی و پاکی پیدا نمی

بت به یابد. زیرا که نسبخش هم برایش فراهم آیند، اطمینان و آرامش نمیهای لذتپدیده

ری اتی و فطباشد، فقر ذپروردگار خود، از آن نظر که معبود و محبوب و مطلوب او می

آورد و می دارد که فقط در صورت تحقق آن است که شادمانی، لذت و آرامش به دست

. شود و غیر از خدا کسی قدرت تأمین آن را ندارداین جز با کمک خداوند حاصل نمی

﴿پس او، همیشه به حقیقت و محتوای          ﴾ محتاج 

 است.

جوید و هوس دارد و میاگر توانائی به دست آوردن هر آنچه را دوست میبنابراین، 

خواهد، داشته باشد ولی عبادت خدا را نداشته باشد، محصولی جز درد و کند و میمی

ای که خدا باالترین حسرت و عذاب نیافته است و جز با محبت خالص خداوند، بگونه
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و همه چیز را بخاطر او دوست بدارد  خواسته و نهایت مقصود و نخستین محبوبش باشد

تواند از رنجهای دنیا و هیچ چیزی غیر از خدا را به طور مستقل دوست نداشته باشد، نمی

 .1«و نواقص زندگی نجات یابد

پوشی کننده از و چشماین پدیده مزه وحالوتی دارد که جز شخص خداشناس 

 کند.چیزهای دیگر در برابر او، کسی آن را احساس نمی

تر از آفریدگار و ایجادکنندة آن داشتنی: برای دل، چیزی دوست2گفته است /ابن قیم 

میراننده  دهنده،وجود ندارد. اوست که خدا، معبود، یاور، موال، پروردگار، گرداننده، روزی

باشد. بنابراین، محبتش، نعیم نفوس و حیات جانها و شادمانی روانها کنندة دلها میو زنده

 ها و سازندة درونی آدمی است.ها و روشنی دیدهدلها و فروغ اندیشه و نیروی

تر، گواراتر، خوبتر، های پیراسته را چیزی شیریناندیشه دلهای سلیم و جانهای پاک و

 ؤمن ازممحبت و دوستی و شوق دیدار او نیست و حالوتی که  خوشایندتر و مبارکتر از

ی ای ناشی از آن، از هر نعمتعمتهنباالتر و کند، از هر حالوتی رهگذر احساس میاین 

ال یکی از اهل ح همچنان کهتر است. کاملتر و لذت آن حاصل از آن، از هر لذتی عالی

تی اگذرد که به نظر من اگر بهشتیان هم دارای چنان لحظلحظاتی بر دل می» گفته است:

 .«باشند، واقعاً سعادتمند هستند
 وند وگذرد که در آن اوقات، دل از شوق پیدل میاوقاتی بر»یکی دیگر گفته است: 

د خبران! از دنیا رفتنبدبخت، بی»و دیگری گفته است:  .«افتدمحبت خدا، به لرزش می

فت: یزی است؟ گولی گواراترین چیز آن را نچشیدند، از او پرسیدند: منظورت چه چ

ا، یز دنیچواراترین گ»نظیر این سخن را کسی دیگر گفته است که: . «محبت و انس با خدا

 .«واسطة سخن اوشناخت و محبت اوست و گواراترین چیز آخرت، دیدن و شنیدن بی
هزادگان اگر پادشاهان و شا»گوید: اهل معرفت و طاعت خدا می یکی دیگر از

 .«کشیدند!رفتن آن از ما، شمشیر میرای گدانستند که ما چه حالی داریم، بمی

________________ 

 .109و  108، ص ةعبودیال -1

 .197، ص 2اللهفان، ج  ةإغاث -2
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بوب وابسته به قوت و ضعف محبت و ادراک جمال محدریافتن و چشیدن این امور، 

بدو  و نزدیکی بدوست است و هر چه محبت کاملتر و ادراک محبوب، رساتر و نزدیکی

 شود.بیشتر باشد حالوت و لذت و شادمانی و آسودگی قویتر می

دیکتر تر و نزپس، آن که به خدا و اسماء و صفاتش آگاهتر و بدان عالقمندتر و شیفته

 با جز پذیر نیست ویابد که تعبیرش امکانباشد، آنچنان حالوتی در قلب خویش میبوده 

باشد و هر اندازه برحب او افزوده شود، عبودیت و ذوق و وجد قابل شناسایی نمی

 شود. ر میفروتنی و خضوع و بندگیش در مقابل او زیادتر گشته از بندگی دیگران آزادت

 وصالح ر خود و بازگشت به سوی او، رستگار و اپروردگا دل، جز با عبادت و محبت

کند،  گردد و هر چه محبت در قلب استقرار و نیرومندی پیداآسوده و خرم و کامیاب نمی

 گردد:از پرستش و بندگی غیر او نهی می

  اؤ  علی وجهه  بوار  و ض         فأصبح حرًا عز  وص ابه 
سد، هر کس فواید عبادت را بشنابدان که »امام فخرالدین رازی هم گفته است: 

ند شود. این را از چتر میل بدان، برایش گواراتر و اشتغال به چیزهای دیگر، سنگینااشتغ

 توان توضیح داد:نظر می

 داوندخاول: کمال ذاتاً پسندیده است و کاملترین حال انسان، اشتغال به عبادت 

ت ت، شرافرفته، زبانش با ذکر و قرائشتی از نور الهی روشنایی گباشد و از این طریق دمی

ترین گیرند و این احوال گرامیاندامهایش از جمال خدمت خداوند، زیبائی مییافته، 

مراتب انسانیت و درجات بشریت هستند. وقتی که حصول این احوال، بزرگترین 

ین رای اخوشبختیهای فعلی انسان و موجب کاملترین سعادت در آینده باشد، کسی که دا

 نماید.یحوال باشد، سنگینی طاعات را احساس نکرده شیرینی آنها در قلبش عظیمتر ما

 دوم: عبادت به دلیل این گفته خداوند امانت است:

﴿                              

           ..﴾ (72 /احزاب). 
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 امتناع اشتنشما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه نمودیم و آنها از برد»

 .«کردند و ترسیدند و انسان آن را بر دوش گرفت...
از  ن کاریکی از صفات پسندیده است و نیز از آنجا که ای باز پس دادن امانت نیز،

ربی اند: عسوی دومی است. بعضی از یاران پیامبر گفته سوی یک طرف، باعث ادای آن از

د ل مسجرا دیدیم که نزدیک در مسجد آمده از شترش پیاده شده آن را رها کرد و داخ

خواست نیایش نمود و ما به و با آرامش و خاطر جمع نماز خواند و هر چه میشد 

ه جا بو را تگفت: امانت شگفت آمدیم. اما وقتی که بیرون آمد، شترش را نیافت بنابراین 

شدیم ولی  از این سخن او بیشتر متعجبگوید: آوردم، پس امانت من کو؟ راوی می

 چیزی نگذشت که مردی شترش را آورد و تحویل داد.

گوید: نکتة اصلی اینست که چون امانت خدا را نگهداشت، خداوند نیز رازی می

ابن عباس هم همین است که به  ص امانت او را حفظ نمود و منظور از این سخن پیامبر

  .1«تو برای خدا نگهدار... تا او، برای تو نگهدارد...»فرمود: 

ق به جهة خلجابجایی از دنیای غرور به دنیای سرور و از مواسوم: اشتغال به عبادت، 

باشد و این باعث کمال لذت و خوشحالی است. دربارة ابوحنیفه حکایت حضور حق می

ود بنماز  از سقف افتاد و مردم پراکنده شدند، اما ابوحنیفه که درشده است که ماری 

 د که:پندارد سخن خدا در سورة یوسف را بخوانمتوجه نشد ... اگر کسی این را بعید می

﴿                ...﴾ (31 /یوسف). 

نگونه آیر جمال یوسف قرار گرفتند، تحت تأثیوسف را دیدند )و زنها وقتی که »

 .«!(کردندولی احساس نمی)دستهای خود را بریدند  (متاثر گشتند که
باشد، به طریق اولی در هنگام  قبولوقتی که چنین چیزی دربارة یک بشر قابل 

استیالی عظمت خدا بر قلب، واقعیت خواهد داشت و هنگامی که فردی موقع بار یافتن 

برابر خویش ببیند و  ه پر مهابت، چه بسا که پدر و فرزند خود را دربه حضور یک پادشا

________________ 

  «....اْحفَظ  اللَّهَ َیحَْفظْكَ»روایت از ترمذی  -1
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روا باشد، امکانش در برابر نشناسد و چنین وضعی در برابر قدرت فرمانروای مخلوقی 

 .1«آفریدگار جهان خیلی بیشتر است

چشد و انوار یقین در یابیم که هر کس طعم ایمان واقعی را میبدین ترتیب در می

نگرند تنها نمی «راجرای دستو»به عبادت از دیدگاه یک خضوع یا  افکنند،یقلبش پرتو م

کند مناجات و طاعت خدا، و کوشش در جهت ارادة او، احساس لذت می چنین فردی از

های سیم و زر قابل بیند که با سعادت صاحبان کاخها و گنجینهو سعادتی در آن می

 باشد.مقایسه نمی

ای چشم به راه آب کشید که گوئی تشنة دلسوختهنماز را میآنچنان انتظار  صپیامبر

شتافت که مسافری در میان صحرا به طرف باشد و چنان به سوی آن میزالل و گوارا می

با شوق و عالقه به بالل رسید آورد. چون هنگام نماز فرا مییک آبادی سرسبز روی می

و گگفتا رسول خدا بگفته است: و همسرش عایشه  2«بخوانبالل به نمازمان »گفت: می

شناسیم. بود که اصال همدیگر را نمیشد، مثل این میکردیم و چون موقع نماز میمی

  .3«ماز نور چشم و مایة آرامش من استن»براین جای شگفتی نیست که بگوید: بنا

ی رهای وشخص با ایمان، بهنگام گرفتاری، با عبادت پروردگار خویش، آرامش روانی 

در  کند. همانگونه که خداوندشت و فراخی سینه و احساس سبکی و آزادی پیدا میاز وح

 فرماید:می صآیات آخر سوره حجر خطاب به پیامبر

﴿                       

                  ﴾ (97-99 /حجر). 

________________ 

 .250و  249، ص 1التفسیر الکبیر، للرازی، ج -1

 «رحنا یا باللأ»روایت از ابوداود  -2

 یهقی.روایت احمد و نسائی و حاکم و ب« ُجع لَْت قُرَّةُ عَیْن ی ف ی الصَّالة  » -3
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ا بت را پس پروردگار .شوىگویند، دلتنگ مىدانیم که از آنچه مىو به راستى مى»

ى هنگام و پروردگارت را تا، د کن و از سجده کنندگان باشستایش او به پاکى یا

 .«که مرگ به تو رسد، پرستش کن
به  از حرف بدگویان و اکاذیب دروغگویان او را هنگام دلتنگی و به این صورت

 کند.عبادت، راهنمایی می

بدأ مدر هنگام آسایش و نعمت نیز فرد مؤمن، حالوت سپاس نعمت دهنده و ستایش 

 چشد و چه جالب است خطاب خدا به پیامبرش در چنین موقعیتی،جالل و بزرگی را می

 فرماید:که می

﴿                          

                      ﴾ (3-1 /نصر). 

ا در چون یاری خدا و پیروزی آمد و مردم را دیدی که گروه گروه به دین خد»

یح گوی و از او آمرزش بخواه که او بآیند پس با ستایش پروردگارت، تسمی

 .«باشدپذیر میتوبه

 ب( بندگی خدا، راه آزادی است

ا به عبودیت خالص خداوند، در حقیقت عین آزادی و سربلندی واقعی است، بندگی خد

یر چیزی غ کند و از تسلیم و فروتنی در برابر هرتنهایی دل را از بندگی مخلوقات آزاد می

کن کل ممشدایان و ستمگران و طاغوتهایی که مردم را با بدترین خدا از قبیل انواع خ

منش را سازند، رها ساخته، به آن چهره و جلوة آزادگان بزرگاسیر و بندة خود می

 بخشد.می

معبودی است  این بدان دلیل است که در دل انسان، احتیاج ذاتی به خدا و پروردگار و

رده تا بر طبق رهنمودش رفتار کند و در صورتی که با او پیوند یافته و به سویش روی آو

عبادت خدایان و معبودهای دیگر، اعم از دیدنی  که خداوند یگانه را معبود نگیرد، در پی
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خارجی و یا بدون وجود و و نادیدنی، قابل تصور و غیرقابل تصور، و دارای موجودیت 

 شود.خیالی، رهسپار می

دهندة خود ناز این نیست که آفریدگار و سازما برای انسان اندیشمند، چیزی باارزشتر

یزی ن هم چانسا را پرستیده، عبادت غیر او را دور بیاندازد. برای کامیابی و سالمت درونی

ای که قلبش در و خضوع و محبت نسبت به او، بگونهمفیدتر از توجه به خدای واحد 

 باشد.میان خدایان ومعبودهای متعدد، چند پاره نگردد، نمی

﴿                         

  ﴾ (29 /زمر). 

م یک را که شریکان بر سر او کشمکش دارند و مردی را که تسلیخداوند مردی »

 .«؟زند. آیا این دو برابرندنفر است، مثال می
ز چه چیزی ه یک موال دارد، هنگامی که دانست که موالیش اای کبنابراین، بنده

کند. اما رویی انجام داد، احساس آرامش میبا خشنودی وگشادها خشنود است و آن ر

ند، ای که متعلق به چند شریک متفاوت بوده و هریک از آنها به چیزی فرمانش دهبنده

 چه اندازه بدبخت و بیچاره خواهد بود! 

ک شود و هر مستکبری نیز در واقع مشربندة غیرخدا باشد، مشرک میانسان وقتی که 

رآن د و قاست به همین دلیل فرعون از مستکبرترین مخلوقات خدا و از زمرة مشرکان بو

 فرماید:می

﴿                           

 ﴾ (27 /غافر). 

 آورد، به پروردگارموسی گفت: من از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی»

 .«ام )منظور از شر فرعون است(خود و پروردگار شما پناه برده
 فرماید:تا آنجا که می

﴿                 ﴾ (35 /غافر). 
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 .«زندین بر هر قلب متکبر مستبد مهر میخداوند، اینچن»
 همچنین در آیة زیر، فرعون را به شرک توصیف نموده است:

﴿                             

     ﴾ (27 /اعراف). 

 گذاری تا موسی و گروهش در زمین )کشور(میاشرافیان قوم فرعون گفتند: آیا »

 .«و خدایانت را رها سازند؟ فساد کنند و تو
ر بیشت دهد که هر چه استکبار کسی از عبادت خداتجربه نشان می از اینها گذشته،

ه حتیاج باو  ازباشد شرک او باالتر است. زیرا که هر اندازه از عبادت خدا دورتر شود، نی

زایش لب و عواطف و احساسات قلبی خود را متوجه او سازد، افمراد و محبوبی که ق

 شود.نتیجه با معبود گرفتن چیزی، مشرک می یابد و درمی

ر آن ببد و و قلب جز با این طریق که فقط خداوند را بپرستد، و از غیر او یاری نطل

 شتندا رضای اوست و مکروه توکل ننماید و جز با شادمانی به چیزی که مورد پسند و

 منوط ونچه مورد اکراه اوست و جز با دوستی دوستان خدا و عداوت با دشمنانش هر آ

تواند از تمامی مخلوقات ساختن اعمال و جهت فعالیتهای خود به خواست خدا، نمی

 نیاز گردد.بی

شود، عبودیتش نسبت به ینی کسی نسبت به خدا قویتر میاخالص د بدینسان، هر چه

پذیرد و با کمال عبودیت در برابر خدا، پیراستگی مخلوقات، کمال مینیازیش از او و بی

  .1شودو خودخواهی، کاملتر میاز شرک 

 ج( عبادت، آزمایشی الهی برای پاکی انسان است

گذرانیم، هدف و مقصد نهایی نیست و آن را جز که ما می [دراز یا کوتاهاین زندگی ]

توان شمرد. نمی [زندگی پایدار و جهان جاودان] اه انتقال به زندگی و جهان دیگرایستگ

 ای بهاید و فقط از خانهشما برای ابدیت آفریده شده»ست که: در بعضی از آثار آمده ا

________________ 

 114-112، ص ةالعبودی -1
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 شاعری هم گفته است: «کنیدخانة دیگری انتقال پیدا می

شود، چیز قی انجام میمرگ جز یک نقل مکان که از منزل فانی به طرف منزل با»

 .1«دیگری نیست

 باشد:پس، جای قابل اعتماد، همان دنیای آخری می

﴿                   ﴾ 
 .(64 /العنکبوت) 

 .«[ استدانستند، سراى آن جهانى همان زندگانى ]راستینو البته اگر مى»
ان که صالحیت زندگی در جه فقط برای آنست کار انسان دراین دنیای فناپذیر،

ی همیشگی آخرت را پیدا کند. خداوند او را برای کسب آمادگی و شایستگی زندگ

 استه وو پیر قرار داده است و چیزی مانند آزمایش، او را پاک جاودان آنجا در این دنیا

ای کند. بنابراین، امتحان بوتة آزمایشی است که باعث گداختگی وجود وصفآماده نمی

 شود.میروح 

ه ای در وجود او بخداوند خواسته است که انسان را با قرار دادن عناصر دوگانه

شته را دا زمین صورتی متمایز از انواع دیگر بیافریند که امکان صعود به آسمان و هبوط به

 واست  باشد به همین جهت دارای غریزه و شهوت، عقل و اراده و ماده و روح گردیده

باشد و پذیر میمایانگر آنست که انسان، موجودی مسئول و آزموناین ترکیب وجودی ن

ای بدیع شیوه و استعداد او برای حمل مسئولیت و امانت الهی که در قرآن با آمادگی  راز

 مورد اشاره قرار گرفته است، نیز در همین است:

﴿                              

           ﴾ (72 /احزاب). 

وف آن خ ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم و آنها از قبول»

 .«و انسان آن را پذیرفت نموده و امتناع ورزیدند

________________ 

 نها.أ غير ةوما الموت إال رحل -1
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ترین اند بزرگه انسان داده شدهضمیر، توانائی و ابزارهای دیگری که ب عقل، اراده،

باشند یما نیز باالترین کرامتها هستند ولی همراه خود متضمن عظیمترین آزمایشه نعمتها و

ورزد؟ اطاعت گزارد یا کفر میتا معلوم شود که در برابر موهبتهای مزبور، شکر می

 گیرد؟کند یا سرکشی و طغیان در پیش میپروردگار خود را پیشه می

مرگ و  دارد که خداوند سبحان، آسمانها و زمین ون ترتیب، قرآن کریم بیان میبه همی

 وبینیم آراست، تا بندگان خویش را آزمایش ای که میزندگی را آفرید و زمین را به گونه

و را ااداش پ تا کسی که او و ،امتحان کند با آن که نسبت به ایشان از همه آگاهتر است

 کند باز شناخته شود:یمدنیا و آرایشهای آن را انتخاب گزیند، از کسی که برمی

﴿                       

           ﴾ (7 /هود). 

ر آب ی که عرش او باو کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز و در حال»

 .«بیازماید که کدامیک نیکوکارترید بود. آفرید تا شما را

﴿                             

             ﴾ (2-1 /ملک). 

. سى که فرمانروایى به دست اوست و او بر هر کارى تواناستخجسته است ک»

رتر یکوکانکسى که مرگ و زندگى را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک از شما 

 .«است؟

﴿                          ﴾  

 .(7 /کهف) 

رار باشد، زینت و آرایشی برای امتحان آنها قروی زمین می ما همه آنچه را که»

 .«دادیم که کدامیک از نظر عمل بهترند

﴿              ﴾ (2 /انسان). 

 .«آزماییمیخته آفریدیم و او را میای آمما انسان را از نطفه»
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اران اش را جز به نهالکا به جز به کشتکاران و ثمرهمحصول خود ر این زندگی دنیوی،

د نایل دهد و آدمی در محدودة آن، جز با شکیبایی و تحمل نامالیمات، به خواستة خونمی

های شدید، شود و آرمانهای مورد اشتیاق، جز با گذراندن امتحانات دشوار و سختینمی

های بزرگ، در پی احراز ی غیر از صاحبان روحیهشوند به همین سبب کسمحقق نمی

 آید.منزلتهای واال و آرمانهای بلند برنمی

 گوید:متنبی )شاعر عرب( در این باره می

 ذریتتين  بَتتْل  تتا ال ُینتتاُ  تتن العُتتال
 تریتتتتتنین إدراا املعتتتتتايل رخ صتتتتتًة

 

 فصعُب العال يف الصعب والسهل  يف الستتهل  
 لوال ُ نَّ دوَن الههن  ن إ َتتِر النحتت

 

 د بود.زندگی کوتاه ما چنین وضعی دارد، حیات جاودان چگونه خواهاکنون که این 

خواهد بدون کوشش و گرفتاری و به کار بردن سعی و تالش خود، از آیا انسان می

ه چمند شود؟ در این صورت نعمتهای آن و از رضوان خدا و نظر به وجه کریم او بهره

واهد خفسادانگیزان  و نیکوکاران و پرورانتن فرقی میان مجاهدین و قاعدین، تالشگران و

 ند!حال آن که این گروهها، از نظر عدالت خداوندی یکسان و برابر نیست بود؟ و

حاصل  ایم که چیز ارزشمند جز با تالش زیادما از عدالت خدا در نظام هستی دریافته

 طلبد.شود و هر چه ارزش آن باالترباشد، کوشش افزونتری مینمی

دی تر و بزرگتر از جهان آخرت و زندگی ابدی و رضوان خداونآیا چیزی ارجمند

 راهش ووجود دارد؟ نه به خدا قسم! برای همین است که بهشت با سختیها احاطه شده 

 انباشته از خارهای آزمایش و امتحان است.

و تنگی  «رسد!راهی که به زندگی جاودان میچه تنگ است »در انجیل آمده است: 

 باشد.بودیت و تعهدات اعتقادی نمیع آن، غیر از تکالیف

 قرآن عظیم فرموده است:

﴿                               

  ﴾ (142 /آل عمران). 
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ابران شما را روید در حالی که خدا مجاهدان و صاید به بهشت میآیا گمان کرده»

 .«مشخص و متمایز نکرده باشد؟!

 حق خداوند است عبادتد( 

 باشد:عبادت، گذشته از همة این حرفها، حق آفریدگار نسبت به خلق خود می

روی االغی به » اند که گفت:نقل کرده  در این باره، بخاری و مسلم از معاذبن جبل

دانی که حق خداوند عاذ، آیا میسوار شده بودم. آن حضرت فرمود: ای م صترک پیامبر

حق خدا بر بندگان »فرمود: دانند. به گردن بندگانش چیست؟ گفتم: خدا و رسول بهتر می

 .1«تش و بندگی برای او شریکی نگیرنداینست که در پرس

لکه شگفتی ندارد که انحصار عبادت به خداوند سبحان، حق بر گردن ما باشد، ب

ه جای خدا پرستش ب اینست که چیزی یا کسی را بآور است... عجیخالف آن شگفت

از  وگاشته یا این که خود را مستقل از خدا انکنیم و این حق را به غیر اهلش بدهیم، 

 پرستش او شانه خالی کنیم.

 ی واردی هستما قبالً چیز قابل ذکری نبودیم، بوجود آمدیم و از ظلمت عدم به روشنای

ین یباترزت مبدل شده با بهترین تعادل و توازن و شدیم و پس از آن به نوعی نیک سرش

ه و موجودات پیرامون ما، در خدمت رشد و حیات ما درآمد ترکیب، آفریده شدیم و

ی وشنایو خورشید، رزمین، فرش و جایگاهمان قرار داده شد و آسمان، سقف و سرپناه، 

وزی رهای اه کشتیو گرمابخش و ستارگان، راهنما و زینت باالی سرمان، و دریاها، گذرگ

 آورنده و فایده بخش و باران آب آشامیدنی پاک ما و چارپایان ما گردید.

نظام بخشیده است؟ ما که خود را نیافریده و  و این همه را چه کسی پدیدآورده

ایم... و هیچ بشر و جن و ملکی )حتی یک ذره( را ایجاد نکرده چیزهای اطراف خویش

ها را نکرده است... پس آن صاحب دانش ة این پدیدهادعای سازندگی وگردانندگی هم

________________ 

َُ ِلى:  ك ْنُ  َرِدیَف النَِّبىِّ  -1 َُ: َحقُّ اهلِل »َفَقا َیا ُ َعاذ ! َ َتْنِرى َ ا َحقُّ اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد؟ ق ْلُ  اللَُّه َوَرُسول ُه َ ْعَلُم. َقا
 «.ِه َشْ ًئاَ ْن َیْعُبُنوُ  َوال ُیْهِرك وا ِ 
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بیکران و حکمت بالغه و نیروی مسلط و ارادة فعالی که هستی دقیق را پدید آورده، نظام 

بخشیده، استوار نموده و به صورتی مطلوب درآورده است، کیست؟ ... چه کسی انسان را 

یر او قرار داده و نعمتهای آفریده و آنچه در آسمانها و زمین وجود دارد را تحت تسخ

 اش را بر او تمام نموده است؟باطنی

های های پاکیزه به ربوبیت او گواهی داده و اندیشهخداوند، کسی است که فطرت

 کنند.تابناک، به وجود و کمال و یگانگی او اعتراف می

﴿                       

                           

                      

                         

     ﴾  (89-84 /مؤمنون). 

! دانید بگوییدبگو: زمین و کسانی که در آن وجود دارند از آن کیست؟ اگر می»

شوید؟ بگو پروردگار آسمانهای . بگو چرا متذکر نمیخواهند گفت: از آن خدا

 هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ خواهند گفت: اینها از آن خداست؟

در دست  ؟ بگو: چه کسی ملکوت هر چیزی راکنیدپیشه نمی : پس چرا تقوابگو

دانید؟ اما از دست او پناه )و گریزگاهی( نیست، اگر میدهد و پناه می دارد

اختیار جذب خواهند گفت: از آن خداست، بگو پس به کجا افسون شده، بی

 .«گردید؟می

﴿                            

                           

                           

            ﴾ (32- 31 /یونس). 
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دهد و یا چه کسی اختیار بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می»

ود ه بوجگوشها و چشمها را دارد و چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زند

کند؟ خواهند گفت: خدا، بگو: پس چرا تقوا آورد و کارها را تدبیر میمی

شماست و پس از حق، جز گمراهی  حقیقیورزید؟ این خداوند، پروردگار نمی

 .«شوید؟کشانده می نیست، پس به کجا برگردانیده و
خواست و تضرع و تسلیم و  و جای تعجب نیست که حق عبادت و استعانت و در

 انقیاد، از آن آفریدگار نعمت بخش بوده باشد:

﴿                       

                   ﴾  (5-1 /أعلی). 

 ندازهاراست نمود و  پروردگار بلند مرتبة خود را تسبیح گوی، که آفرید و سر»

آورد و سپس آن را خشک و سیاه  گرفت و هدایت نمود و گیاهان را در

 .«گردانید

﴿                         

                              

                          ﴾
 .(22-21 /بقره) 

ا به تید تای مردم، پروردگار خودتان را که شما و پیشینیان شما را آفرید بپرس»

قفى سکسى که زمین را ]مانند[ بساطى و آسمان را ]مانند[ دست یابید، تقوا 

ها براى [ فرآوردهبرایتان قرار داد. و از آسمان آبى باراند، سپس بدان از ]انواع

ر دانید براى خداوند همتایانى مقرّ پس در حالى که مىروزى شما بر آورد. 

 .«مکنید
بر  خالق عبادت، حق پروردگار است که بر عهدة بنده نهاده شده است، حق بنابراین،

 مخلوق و حق بخشندة نعمت برگیرندة احسان و بخشش.
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ستم به نفس خود و  سان نسبت به پروردگارهای ناسپاسی انتردید، یکی از نشانهبی

س مدیون احسا سپاس بگذارد ولی خالق را شکر نکند ون است که برای مخلوقات ای

ز اشد او راحسان خداوندی که در تمام مراحل حیات و  آدمیان باشد ولی خود را در بند

های انسانی وجودش را فرا گرفته است، احساس نکند. این سخن نطفه تا دیگر گونه

 گوید:خدای متعال را بخوانید که می

﴿                        

                                

                          

                               

            ﴾ (34-32 /ابراهیم). 

ه بورده آخداوند، کسی است که آسمانها و زمین را آفرید و آبی از آسمان فرود »

ها را در ها و محصوالت برای شما روزی قرار داد و کشتیوسیلة آن، از میوه

ها را ، تا به خواست خودش در دریا حرکت کنند. همچنین رودگذاشته اختیارتان

گردند، برای خورشید و ماه را که به طور مداوم می آورد و تحت فرمان شما در

شب و روز را به خدمت شما گماشت و هر آنچه از او  شما تسخیر نمود و

د شماریدرخواست نمودید، به شما عطا کرد و چنانچه بخواهید نعمتهای خدا را ب

 .«بود. به راستی که انسان ستمگر و کفران پیشه است قادر نخواهید
گفتی یزی است که خداوند در حدیث قدسی از آن اظهار شانسان، چ ظلم و ناسپاسی

 نموده است:

غیر من  آفرینم ولیحکایت من و جن و انس، حکایت بزرگ و عجیبی است: من می»

شود! از من برای بندگان، خیر دهم، ولی غیر من شکر میشود! من روزی میپرستیده می

با نعمتهای  نیازم ویزد! با این که از آنها بیخآنها به سوی من شر برمی بارد ولی ازمی
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کنم. ولی آنها که به من از هر چیزی نیازمندترند، با گناه خود به آنان اظهار محبت می

 .1«شوند!!ومعصیت با من روبرو می
ت و عباد پس، تنها آفریدگار بخشنده، شایستة عبادت بوده و هیچ چیز دیگری شایستة

وزی خورنده و ررا که آنها نیز همچون خود او، مخلوق و باشد، زیخضوع انسان نمی

ضوع گوید: عبادت نوعی از خپرورش یابنده هستند به همین لحاظ است که ابن تیمیه می

 ور کسیخفهم، گوش و چشم در است که جز برای بخشندة باالترین نعمتها مانند حیات، 

 االترینی کسی غیر از بخشندة بکه ناچیزترین مقدار عبادت هم برا باشد... برای ایننمی

 انواع نعمت )خدا( است، بدین سبب کسی جز اهلل زیبندة عبادت نیست.

نظر اسالم، جستجوی  شود که عبادت مورداساس توضیحات گذشته، معلوم می بر

رمان تثال فسایل و ابزارها، یعنی قبل از هر چیز، ام هاست، نه طلب وهدفها و سرانجام

 باشد و از این جهت است که عبادت، بیش از هر چیزن حق او میخدا و به جای آورد

 زندگی مطلوب است.دیگری در این 

 عبادت، مصداقی برای طلب ثواب و ترس از عقاب است

رت ه عبابآیا صحیح است که خداوند، به خاطر امیدواری به پاداش و هراس از کیفرش و 

 د پرستش قرار گیرد؟دیگر، برای درخواست بهشت و فرار از آتش خود، مور

گویند: صوفیان، چنین کسی را که خدا را با این منظور عبادت کند، تقبیح نموده می

شاید که به خاطر ترس از عقاب و امید ثواب به عبادت خدا و انجام امر و عابد را نمی

باشد و محبت واقعی خدا با این نهی او بپردازد، چنین عابدی بنده خواسته نفس خود می

دارد، نباید در کنار محبوب خود خواستة . کسی که چیزی را دوست میمنافات دارد امر

سازد، دار میدیگری داشته باشد، زیرا که همراه بودن با آن خواسته، محبتش را خدشه

همچنانکه امید پاداش نمایانگر آنست که شخص، به خاطر عملش از خدا طلبکار است و 

دیگری خوشوقتی از عمل خود. رهایی ن به پاداش و این دو عیب دارد: یکی چشم دوخت

________________ 

، خيری إلی العباد نازل و والجن واإلنس فی نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيری، وأرزق ويشكر غيریإنی  -1

 أتحبب إليهم بنعمی وأنا الغنی عنهم فيتعرضون إلی بالمعاصی وهم أفقر شیء إلی. قةشرهم إلی صاع
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از این آفات، جز با خالص گردانیدن عبادت و اقدام به امر و نهی و دور داشتن این کار از 

داشت و گرامی هر عیب و نقصی، امکان پذیر نیست. باید اقدام به عبادت، به منظور

تش و فرمانبرداری و شایستة تعظیم صاحب امر و نهی و با این برداشت که او سزاوار پرس

ر حدیث از قول خداوند آمده باشد، انجام گیرد. همانطور که دعبادت، تعظیم و تجلیل می

و از این جمله  .1«بایست پرستیده شوم؟نمیبود، آیا اگر بهشت و جهنمی نمی»است: 

 گوید:است سخن شاعر که می

 هب البعث لم تأتنا رسله

 ألیس من الواجب المستحق

 جاحمة النار لم تضرمو  

 حیاء العباد من المنعم

عبادت  ن که شایستة بندگی است،نفوس پاک و برجسته او را به خاطر ایبنابراین، 

دهند، زیرا که او با توجه به کنند و نسبت به او تجلیل و تعظیم و تمایل نشان میمی

با پروردگارش ه ر رابطتواند داند: بنده نمیماهیت ذاتی خود شایستة عبادت است. گفته

نجام اکند و اگر چیزی نداد، عملی مانند مزدور سودجو باشد که اگر چیزی داد، کار می

 دهد، در این صورت بندة دستمزد خواهد بود، نه بندة محبت و اختیار.نمی

 گوید:اشعار رابعه در این باره معروف است که می

ــار ــوف نــ ــن خــ ــدون مــ ــم یعبــ  کلهــ

ــأ وأ ــانبــ ــدخلوا الجنــ ــوا ن یــ  فیحظــ

ــان و ــی الجـن ــی ـف ــیس ـل ــار حـــظـل  الـن
 

ــا   ــرون النجــ ــزیال ةویــ ــا جــ  خطــ

ــبیال ــ ــربوا سلسـ ــ ــیم و یشـ ــ  بنـع

ــاأ ــ ــدیالال أ ن ــ ــی ب ــ ــی بحب ــ  بتغ
 

دانند یا به کنند و کامیابی بزرگ را نجات از آتش میهمه از ترس آتش عبادت می»

ظری نمن مند شوند و سلسبیل بنوشند. این خاطر که وارد بهشت گردند و از نعمتها بهره

 .«خواهمدر عوض محبت خود، چیزی نمیبه بهشت و آتش ندارم و هرگز 

________________ 

ونارا  ة لولم أخلق جن»اسرائیلی است.  :این حدیث را ابن قیم در مدارج السالکین ذکر نموده و گفته است -1

 .«عبدأما كنت أهال أن أ



   

 عبادت در اسالم                130 
 

 دا ازخاز علمای مسلمان، کسانی هستند که این سخن را مردود شمرده و در عبادت 

و  اند. این دانشمندان احوال پیامبرانروی خوف و طمع و امید و ترس اشکالی ندیده

 هشت راباز ترسیدن از آتش و امیدشان به رسوالن و صدیقان و صالحان و ستایش آنها 

شرکان ماند. همانگونه که خداوند متعال دربارة بندگان خاص خود که از سوی دلیل آورده

 گوید:مورد پرستش قرار گرفتند، می

﴿                            

                       ﴾  (57 /اسرا). 

 ترند، بهزديكنخوانند، ]خود[ هر كدام كه [ مى[ آنان را ]به نيايشكساىن كه ]كافران»
ذابش عدارند و از جويند. و به رمحت او اميد مى[ مىسوى پروردگارشان وسيله ]تقّرب

 .«بيمناكند. ىب گمان بايد از عذاب پروردگارت بر حذر بود
ی گرام همچنین آن عده از بندگان خود را که با نسبت دادن به اسم خود )الرحمن(

 ده، بارار داداشتن بهترین اعمال، مورد ستایش ق داشته و عبادالرحمن نامیده و به خاطر

 ست:وصف پناه بردن به خدا از آتش معرفی نموده و گفته ا

﴿                       

                 ﴾  (/66-65 فرقان). 

ابش ان عذگویند: پروردگارا، عذاب جهّنم را از ما بگردان. بى گمو آنان که مى»

 .«تى آن بد قرارگاهى و ]بد[ مقامى استبه راس .پایدار است
خواهند ومیحکایت کرده است که با ایمان خود، به خدا متوسل شده و از ااو از آنان 

 که از آتش نجاتشان دهد:

﴿                               ﴾
 .(16 /آل عمران) 

 از عذاب گویند: پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گناهانمان را بیامرز وآنها که می»

 .«آتش نجاتمان بده
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ه دور باند تا از آتش بزرگترین وسیلة خود، ایمان را واسطه قرار داده ،بدین ترتیب

 مانند.

از قول بزرگمردان فرزانه و عارف نیز حکایت نموده است که بهشت خدا را 

 کنند:از آتش اظهار پناهندگی می درخواست و

﴿                        

                     

                        

                           

                            

                                   

                                  

                      ...﴾  

 (195-190آل عمران/ ) 

به راستى در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز براى خردمندان »

[ یاد آنان که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوى خویش ]آرمیده. هاستنشانه

گویند:[ پروردگارا، کنند. ]و مىآفرینش آسمانها و زمین اندیشه مىکنند و در مى

حفظ [ اى، پاکى براى توست، پس ما را از عذاب آتش ]جهنماین را باطل نیافریده

[ در آورى، حّقا که رسوایش پروردگارا، کسى را که تو به آتش ]جهّنم. کن

ما شنیدیم که ندا  پروردگارا، .اى و ستمکاران یاورانى نخواهند داشتکرده

خواند، که به پروردگارتان ایمان آورید، پس ایمان اى به ایمان فرا مىدهنده

آوردیم. پروردگارا، پس گناهانمان را براى ما بیامرز و بدیهایمان را از ما بزداى و 

[ رسوالنت به ما پروردگارا، و آنچه را که به ]زبان .ما را در زمره نیکان بمیران

اى، به ما بده و روز قیامت ما را رسوا ]و خوار[ مگردان. که بى گمان وعده کرده
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پس پروردگارشان ]دعا[ یشان را پذیرفت که: من عمل  .کنىتو خالف وعده نمى

 .«...کنمهیچ صاحب عملى از شما را تباه نمى
ای باشد، اختالفی نیست. در جاز زبان پیامبران، بهشت می در این که چیز موعود،

 گوید:می  از قرآن کریم از قول ابراهیم خلیلدیگری 

﴿                      

                          

                             

         ﴾  (87-82 /شعراء). 

ن م، به پروردگارا. و کسى که امیدوارم گناهانم را در روز جزا برایم بیامرزد»

یک ان آوازه نو برایم در پسینی. دارحکمت ببخش و مرا به شایستگان پیوسته

گمان  بىمرز. و پدرم را بیا. و مرا از وارثان بهشت پر ناز و نعمت قرار ده. بگذار

 .«کنمشوند، مرا رسوا [ برانگیخته مىو روزى که ]همگان. او از گمراهان بود
ی و ذلت از خداوند درخواست بهشت و نجات از آتش که همان خوار ،ترتیببدین

 نماید.روز قیامت است. می

ابت امت خود را دستور داده است که پس از اذان که هنگام اج ص پیامبر اسالم

ین اکسی  دعاست، باالترین منزلت بهشتی را برای او درخواست کنند و گفته است که هر

 گیرد.کار را بکند، مشمول شفاعتش قرار می

 گفت: من دارم از خداوند درخواست بهشت و طلب نجات صسلیم انصاری به پیامبر

من و معاذ »فرمود:  ص کنم، ولی زمزمة تو معاذ را خوب متوجه نیستم! پیامبراز آتش می

 .1!«کنیمهم در همین باره زمزمه می

________________ 

َُ »نصاری و قال له سلیم األ -1 ُ  اهلَل اْلَجنََّة َوَ ُعوذ  ِ ِه ِ َن النَّاِر اَل   ْحِسُن َدْبَنَبَتَك َواَل َدْبَنَبَة ُ َعاذ  َفَقا   ا ِإبِّى َ ْسَأ
 .«:  با و عاذ َحْوَلَها ُبَنْبِنن  النَِّبىُّ 
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ز آنها وضع بندگانش ضمن حدیث فرشتگان سیار آمده است که خداوند ادر صحیح، 

دگانت پیش بن گویند: در حالی ازو آنها می[ با آن که خود آگاهتر استپرسد ]را می

گویند: اند؟ میفرماید: آیا آنها مرا دیدهکردند. خداوند میمی آمدیم که تسبیح و تمجید تو

گویند: اگر کردند؟ میدیدند چکار میپرسد: اگر میمی اند بازنه، پروردگارا تو را ندیده

نمودند. کردند. در ضمن از تو درخواست بهشت میدیدند، خیلی بیشتر تمجیدت میمی

گوید: اگر اند. میسوگند ندیده گویند: خیر، به عزتتاند؟ میفرماید: آیا بهشت را دیدهمی

گردیدند. فرشتگان دیدند، بیشتر آرزومند آن میگویند: اگر میدیدند چگونه بود؟ میمی

دهند: می اند؟ پاسخدیده فرماید: آیا آن راجستند. میگویند: همچنین از آتش رهایی میمی

داشتند؟ چه وضعی میدیدند، پرسد: اگر میاند. میبه عزت تو، آن را ندیده سوگند

گوید: من شدند. خداوند میبیشتر از آن گریزان میدیدند، خیلی گویند: اگر آن را میمی

جستند، هاشان را دادم و از آنچه پناه میگیرم که آنها را آمرزیده و خواستهشما را گواه می

 .1«مصون گردانیدم

قرآن و سنت نیز پر از تحسین خداوند از بندگانی است که درخواست بهشت و 

به یاران خود  صاند. پیامبرمقامات آن را نموده و از آتش ترسیده و به خدا پناه برده

شینی با او در بهشت و به کسی که آرزومند همن .2«از آتش به خدا پناه ببرید»فرمود: می

 .3«د، مرا با خود شریک سازسجدة زیا پس با»بود، فرمود: 

________________ 

إن اهلل تعالی یسأهلم عن عباد  وهو  علم هبم ف قولون:  ت ناک  ن عنن عبادک یهللوبک ویکربوبک » -1
وحیمنوبک وميجنوبک ف قوُ عزوجل: وهل ر وبی ف قولون: ال یا رب  ار وک. ف قوُ عزوجل: ک ف لو 

وُ: هل ر وها ف قولون ال ر وبی؟ ف قولون: لو ر وک کابوا لک  شن متج نا قالوا: یا رب ویسألوبک جنتک ف ق
وعزتک  ار وها ف قوُ: فک ف لو ر وها ف قولون لو ر وها لکابو هلا  شن طلبا قالوا ویستغ ثون  ک  ن النار 
ف قوُ عزوجل: وهل ر وها؟ ف قولون ال وعزتک  ا راؤها ف قوُ: فک ف لو ر ؤها؟ ف قولون لو ر وها لکابوا 

 «.قن غفرت هلم و عط تهم  ا سألوا و عنهتم مما استعاذوا  شن  نها هر اء ف قوُ: إبی  شهن کم  بی

 .استع ذوا  اهلل  ن النار -2
 .َ ِعنِّي َعَلى َبْفِسَك ِ َكْثَرِة السُُّجوِد -3
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دین از  سعی در طلب بهشت و نجات از آتش، چیزی است که صاحب :اند کهگفته

این  خواهد تا پیوست بیاد آنها بوده هرگز فراموش نکنند و یک دلیلش هم،امت خود می

صول حاست که ایمان به آن دو )بهشت و جهنم( شرط رستگاری بوده، فعالیت در جهت 

 باشد.ی از آتش محض ایمان میبهشت و رهای

وصیف اصحاب و امت خود را به طلب بهشت برانگیخته و آن را برایشان ت صپیامبر

 و تعریف نموده است که درست تشخیص بدهند و گفته است: برای رسیدن به بهشت

ای وهانگیز، همسرانی زیبا، میکوشش نمایید! زیرا که دارای نوری درخشان، بوئی نشاط

ا یباشد... تا پایان حدیث صحابه گفتند خی استوار و جویباری پهناور میرسیده، کا

 ما بدان خواهیم شتافت. گفت: بگوئید: انشاءاهلل. صاهللرسول

ن س فالهر ک»آمده است که  صاگر بخواهیم تمام آنچه را که در سنت از قول پیامبر

رای آن، ببه کوشش برای تشویق  «برد، خداوند او را داخل بهشت میکند و فالن کند

ة بارة همباشد، گفتاری طوالنی خواهد شد و دربازگوییم، با آن که مفید و انگیزة عمل می

 کارها این چنین است.

شود کوشش برای پاداش و ترس از کیفر، نادرست باشد، در حالی که چگونه می

که دارد بدان ترغیب نموده است: به قول بعضی، خداوند سبحان دوست می صپیامبر

گردد. بندگانش از او درخواست بهشت کنند و هر کس طلب نکند، از او خشمگین می

ه بباشد، بهشت است و بزرگترین چیزی که از آن بزرگترین چیزی که قابل درخواست می

 شود، جهنم است.خدا پناه برده می

دد، گرتهی میو امید به این و هراس از آن، هنگامی که دل، از مالحظة بهشت و جهنم 

شود و هر چه بیشتر خواستار اش گسسته میاش سست و همتش ناتوان و انگیزهاراده

اش قویتر و همتش استوارتر و جدیتش کاملتر بهشت بوده و برای آن تالش کند، انگیزه

گردد و این به سادگی قابل درک و احساس است. اگر شارع چنین چیزی را می

مجسم کرده و شناسانیده  ندگان توصیف نموده وپسندید، برای چه بهشت را برای بنمی

ولی چیزهای  ،نجا که فکرشان کشش و گنجایش دارد، به تفصیل شرح دادهاست و تا آ
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دیگر را به طور اجمال بازگو نموده است و منظورش تنها تشویق و واداشتن آنان به 

 .1«کوشش در جهت رسیدن بدان بوده است

د ا مردونها رضعی متوسط میان صوفیان و علمایی که آامام ابن قیم، به خاطر اختیار مو

 گوید:اند، پس از نقل سخن آن دسته و پاسخ این گروه میو منحرف شمرده

شود: بهشت، صرفاً عنوانی برای سخن درست و اثبات شده این است که گفته می»

 م درها، خوراک و شراب، حورالعین، جویها و کاخها نیست و بیشتر مرددرختان و میوه

مطلق و  کنند. جنت اسمی است برای مکان نعمتهایفهم مصداق عنوان بهشت اشتباه می

د و شنیدن نبه وجه کریم خداونگرش  مندی ازکامل که از بزرگترین موهبتهای آن، بهره

باشد و هیچگاه لذایذ خوردنی، آشامیدنی، سخن او و نعمت قرب و رضوان وی می

باشد. کمترین پایه و با این لذت بزرگ قابل مقایسه نمیپوشیدنی و نقش و نگارهای آن، 

است. چنانکه خداوند  ن وجود دارد، باالترن الهی، از تمام بهشت و آنچه در آسطح رضوا

و آن را در سیاق اثبات، به صورت نکره بیان     ﴾2﴿فرماید: می

اش، از تمامی ای از رضای خدا از بندههر نمونه ،داشته است و معنیش این است که

 باشد.بهشت بزرگتر می

 ل قاُ له قلیلک ال  قل نی ولکن کفیل  نک  قل
 اندکی از تو مرا بس است، اما اندک تو را اندک نتوان گفت.

به خدا سوگند، چیزی از سوی خدا، »[ آمده است: حدیث رؤیتدر حدیث صحیح ]

. و در حدیث دیگری 3«آنان داده نشده است رة وجه او بهتر از نظاداشتنیدوست

چون خداوند سبحان بر آنان تجلی نموده چهره اش را آشکارا ببینند، هر »گوید: می

 .«کنندده از آن گذشته و توجهی نمیاند، فراموش کرنعمتی را که تا آن وقت داشته
________________ 

 .79-75، ص 2مدارج السالکین، ابن قیم، ج -1

 .72و رضا و خشنودی خداوند، باالتر و بزرگتر است. توبه: -2

رأو : أنه سبحانه إذا تجلی لهم وخر. وفی حديث آاهُمْ شَيْئ ا َأحَبَّ ِإلَيِْهمْ ِمنَ النَّظَرِ ِإلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَْعطَ  » -3

 «ليه نسوا ما هم فيه من النعيم وزهلوا عنه ولم يلتفتوا إوجهه عيانا 
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ه گوید: بدون شک همین گونه است و آن )شهود وجه خدا( از هر چابن قیم می

اهی تصور شود یا در خیال بگنجد، باالتر است. بخصوص رستگاری اهل محبت به همر

 ودارد و کدام نعمت و لذت محبت در آنجا، زیرا که آدمی با چیزی است که دوست می

 تواند با نعمت و لذت و چشم روشنی این همراهی، برابریچشم روشنی و رستگاری می

 کند؟

ناخت محبت پیشگان به سویش شتافته و صاحبان ش به خدا این همان رؤیتی است که

کنند و منبع حیاتی است که بهشت و زندگی بهشتی نام گرفته و بصیرت آهنگ آن می

 باعث خوشایندی و قوام آن گردیده است.

تش آشود: خداوند را نباید به خاطر طلب بهشت یا ترس از چطور گفته می ،بنابراین

 پرستید؟ 

را از آن برحذر داشته است، همین وضع را دارد، یعنی عذاب  آتشی هم که خداوند ما

دوری و پوشیدگی از خدا و اهانت و خشم و غضب او برای اهل جهنم، از شرارة آتش 

دردناکتر است. به همین سبب، آرزو و خواستة پیامبران و رسوالن و صدیقان و شهیدان و 

 .1«ن، جهنم استیز مورد خوف و هراسشاصالحان، دست یافتن به بهشت و چ

 

 

 

 آیا عبادت فقط یک وسیلة تربیتی است؟

که از سوی بعضی ملحدان روی برتافته از  خوریمدر این جا به دعوت پلید و زشتی برمی

عبادت سطحی و » شود. آنها با استفاده از این اصل دینی که:بندگی خدا ترویج می

ای زشتی باز ندارد، فایده گناه وظاهری که به قلب راه نبرده و نفس را اصالح ننموده از 

گویند: مقصود ادیان و عقاید و عبادات آنها، فقط همان اصالح روان و تربیت می. «ندارد

درون آدمی و درستی اخالق است... وقتی که ما بتوانیم با وسیلة دیگری همچون تهذیب 
________________ 

 . 81-80، ص 2مدارج السالکین، ج  -1
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زی به عبادات و مجرد نفسانی و تربیت اخالقی و اجتماعی به نتیجة مزبور برسیم دیگر نیا

اینها وسیله هستند، نه هدف، شعائر و نمازها و آداب دینی نخواهیم داشت. زیرا که همة 

 ایم چه نیاز و التزامی به عبادت داریم؟نظر خداوند رسیده و ما که به هدف مورد

بافان قدیمی و گمراهان ای است که بعضی از فلسفهپایه و فریبکارانهاین اندیشة بی

 ی برای هدفی باطل.اند. دعوت باطلبدان روی آوردهنورسیده 

 و تربیت نتیجة عبادت است نه انگیزه آناصالح 

د باطل بودن دعوت مزبور برای این است که عبادت به خودی خود، مطلوب و مقصو

 ودهد، منظور خدا از آفریدن انس و جن نفس آدمی است و به طوری که قرآن نشان می

 مین هم عبادت بوده است.غایت خلقت آسمانها و ز

﴿                             

                        ﴾(الطالق/ 

12). 

ا را فت آسمان را آفریده و از زمین ]نیز[ مانند آنهخداوند کسى است که ه»

دانید بآید تا [. فرمان ]خداوند[ بین آنها )آسمانها و زمین( فرود مى]آفریده است

حاطه که خداوند بر هر کارى تواناست. و آنکه خداوند در دانش بر همه چیز ا

 .«دارد

﴿              ﴾ (56 /الذاریات). 

 .«و انس را جز برای عبادت نیافریدمجن »
ر ی حق خداوند است. منظوادا [ای که یادآور شدیمبگونهعبادت نیز ] نخستین هدف

ه بسته بهر جنبش و کوششی وا از عبادت این است که انسان، خویشتن را نیازمند و در

دی بخو ودو امکان پایداری خپروردگار خود بداند و آگاه باشد که اعتمادی جز بر او 

 شناسد.نیاز است، بندارد و پروردگار بلندمرتبه و بزرگ خویش را که از همة جهانیان بی
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﴿                                

                     ﴾ 
 .(17-15 /فاطر) 

 نیاز و ستوده است، اگرای مردم، شما به خداوند نیازمند هستید و خدا بی»

کند و این، برای خدا سخت برد و آفرینشی تازه ایجاد میبخواهد شما را می

 .«نیست
 وتغفار ذکر، دعا، اسانگیزة همة عبادات اعم از نماز، روزه، زکات، حج، تالوت، 

ار روردگپپیروی از شریعت و پایبندی به احکام حالل و حرام، اظهار بندگی در برابر 

 توانندجهان و پذیرش فرمان اوست، و نتایج ضروری و قطعی عبادت واقعی هم که نمی

 ه همینبنهادی و نیکخوئی. اصالح نفس، پاکعلت غائی آن به شمار آیند عبارتند از: 

 وده است: جهت فرم

﴿    ...   ﴾ (21 /بقره). 

 .«ت کنید... تا شاید به تقوا برسیدپروردگارتان را عباد»
 گوید:و نیز می

﴿                       

 ﴾ (183 /بقره). 

ه بشد تا  مقررشده بود، بر شما هم  مقررهم چنانکه بر پیشینیان شما روزه، »

 .«تقوا برسید

 ﴿در تعبیر با )لعل(  ﴾ کی»]مثل  رساندمعنی امیدواری را می در اینجا» 
قوا تمادة آو بیانگر آن است که عبادت یا روزه، آنها را امیدوار و  [بدون الم تعلیل

ش ترک عبادت در هم تعلیل، به طور صریح ذکر نشده باشد، مفهوم گرداند. اگرمی

و تصحیح آن را  لزوم تجدیدنظر طباشد، بلکه فقصورت منجر نشدن به تقوا نمی

 ن، یعنی تقوی و خشیت خدا به دست آید.رساند تا ثمرة آمی
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 وتاهیاگر به کشاورزی گفتیم: کشت کن تا محصول برداری و او کاشت و به خاطر ک

ل ، دلیرعایت بعضی شرایط و لوازم، محصول مورد انتظار خویش را به دست نیاورد از

ار او بگذار. در حالی که ک را کنار اعت و درختکاریشود که به او بگوییم، زراین نمی

عی سیشتر همان است و وظیفة دیگری ندارد. آنچه باید به او گفته شود این است که: ب

 بده تا محصول بهتری به دست آوری.کن و کار خود را درست انجام 

ه بندن، موقعی که برایش از گروهی سخن گفتند که با وجود نماز خوا صپیامبر اکرم

 ن »!! ن آنها را باز خواهد داشتازشاکنند، گفت: عاقبت، نمکارهای ناشایستی اقدام می
م آن کریقر در ما به این لفظ حدیثی را نیافتیم، اما معنای این سخن) .«صالهتم ستنهاهم

 (وارد شده است. مصحح

و  ة نفساگر فردی مثالً نمازهای پنجگانه و روزة رمضان را صرفاً به منظور تزکی

ی بندگ تربیت اخالق خویش، بدون در نظر داشتن حق خدا بر گردن خود و انجام وظیفة

 یزیبه چ در برابر او انجام دهد، نماز و روزة نامبرده جز یک عادت که در میزان حق

 یست.برد، چیز دیگری نای از قبول خداوند نمیشود. و بهرهگرفته نمی

 هدف اصلی و مقاصد فرعی عبادت

دف هاین است که عبادت یک  ،دلیل سخنان باال همانطور که امام شاطبی گفته است

عبود اصلی و چند مقصد فرعی وابسته به آن دارد. هدف اصلی در عبادت، توجه به م

ای نزلتهمجه بدو در همه حال است و به دنبال این هدف، رسیدن به یگانه و انحصار تو

مله جواالی آخرت و تحقق بخشیدن به محبت خدا و این قبیل چیزها قرار دارد. از 

 باشد.مقاصد وابستة عبادت، پیراستگی نفس و به دست آوردن فضیلت می

ای آن، خضوع بر گوید: برای نمونه، نماز را در نظر بگیرید، اساس تشریعشاطبی می

ر دخداوند از طریق اخالص توجه به سوی او و ایستادن با حالت کوچکی و خواری 

 فرماید: باشد. خداوند متعال میبرابرش و یادآوری ذکر او به خویشتن می

﴿      ﴾ (14 /طه). 

 .«را برای ذکر و یاد من بپای دارنماز »
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 فرماید:و نیز می

﴿                         ﴾  

 .(45عنکبوت / )

 .«دارد و ذکر خدا بزرگتر از آن استنماز، از فحشاء و بدی باز می»
یعنی در بر گرفتن ذکر خدا برای نماز، ازجلوگیری فحشا و منکر، بزرگتر و باالتر 

ِإنَّ »خداوند است و در حدیث آمده است: نکه مقصود اصلی، همان ذکرباشد، برای ایمی
 .1«اْلُمَصلَِّى ُیَناِجى َر َّهُ 

مانند نهی از فحشاء و منکر و آسودگی از فشارهای زندگی، در مرحلة هدفهای فرعی، 

و  .2«ُجِعَلْ  ق رَّة  َعْ ِني ِفي الصَّالِة»بعدی قرار دارند. هم چنانکه در حدیث آمده است: 

ها، مانند نماز خیر طلبی و نماز حاجت و ... و درخواست رسیدن به برآوردن خواسته

در پناه خدا، بهشت و رهیدن از آتش که فایدة مخصوص عمومی است و نیز قرار گرفتن 

و  .3«د، پیوسته در امان خدا خواهد بودهرکس نماز صبح بگزار»روایت شده است که: 

 فرماید:انکه خداوند در سورة اسراء مینیل به عالیترین مقامها، چن

﴿                           ﴾
 .(79 /اسراء) 

دیک [ است. نزو پاسى از شب را با آن بیدار باش که براى تو افزون ]بر دیگران»

 .«سندیده بگمارداست که پروردگارت تو را به مقامى پ
 دهد.ای را نوید میمقام پسندیده و ستوده و بدین ترتیب برای قیام شبانه،

________________ 

 «.کندمینمازگزار با پروردگار خود راز و نیاز »روایت از احمد:  -1

اند ولی در صحیح نیست. یعنی: چشم روشنی من در نماز احمد و نسائی و حاکم و بیهقی این را نقل کرده -2

 قرار داده شده است.

 روایت از مسلم.« َمنْ صَلَّى الصُّْبحَ َفهُوَ ِفى ذِمَّةِ اللَّهِ» -3
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ه یوی کسایر عبادات نیز به همین ترتیب دارای نتایج اخروی و عمومی و فواید دن

 باشند.برابر خدا هستند، می همگی تابع فایدة اصلی، یعنی تسلیم و خضوع در

های اخروی که از طریق عبادت خود، خواهان بهرهبرای شخص مؤمن اشکالی ندارد 

ها در ضمن، همچون رسیدن به بهشت و نجات از دوزخ باشد. زیرا که در این خواسته

ت اند که نوعی از عبودیمعنی امید به پاداش خدا و ترس از عذاب او گنجانیده شده

ان ه طوری که بیببه این معنی ]بیم و امید( )باشند و خوف و رجاء پروردگار جهان می

های نگیزهها اتن ،تضادی با اخالص بندگی ندارند، ولی نباید فوائد مادی یا معنوی [کردیم

 عبادت محسوب گردند.

نگر، آنچه را که در حوزة تصوف و میان بعضی از اندیشمندان ثابت قدم و ژرف

ها و یپیروان و مریدانش مبنی برانجام عبادت به منظور پاکی نفس و زدودن وابستگ

 وئکه سرگرمیهای دیگر از آن، برای احراز لیاقت آگاهی از عالم ارواح و شهود مال

امثال  موهبت خدا و «علم لدنی»ده و کسب کرامات و دست یافتن به العاکارهای خارق

 اند.مردود شمرده این حرفها، شایع و مطرح گردیده است، محکوم و

 تن علمظاهر به دانستراه عبادت و  ی خروج ازطرز فکر مزبور، به معن :اند کهآنها گفته

 دهد و چنین چیزی به روی بر تافتنای برای نیل بدان قرار میغیب بوده عبادت را وسیله

ول این ق مشمول [از یک نظر] باشد. زیرا که دارندة چنین قصدیاز عبادت، نزدیکتر می

 فرماید:خداوند است که می

﴿                                   

                               

  ﴾ (11 /حج). 

او  اگر خیرى به پرستد. پسو از مردم کسى هست که با دودلى خداوند را مى»

خرت آیا و گرداند. در دنبرسد از آن آرام گیرد و اگر بالیى به او برسد، روى مى

 .«زیانکار شده است. این همان زیان آشکار است
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ق اگر به مقصود خویش رسید، خوشحال گردیده و همچنان از طری همینطور است.

بادت ش نیرومند گردیده، عنهاد مورد نظر، در کند. در نتیجه مقصودعبادت آهنگ آن می

گذارد و چه بسا گراید، اما اگر به مطلوب دلخواه نرسید، عبادت را کنار میبه ضعف می

 که نتایج موهبت خدا به بندگان مخلص خود را هم دروغ بشمارد.

هر کس چهل صباح برای خداوند »: یک نفر این حدیث را شنید که: گویندمی

او  .1«گردندبر زبانش نمایان و جاری میاز قلبش های حکمت، اخالص ورزد، سرچشمه

نیز چنین کرد تا به حکمت دست یابد ولی دریچة حکمت به رویش گشوده نشد! داستان 

 به گوش عالمی رسید و او گفت: این، برای حکمت اخالص ورزیده است، نه برای خدا!

 ن خاکمقصد اصلی عبادت را فراموش کرده بروی آخالصه این که هر دعوتی که 

ل د، باطتابانبیفشاند و مقاصد فرعی و تبعی را استحکام بخشیده همة رتوها را بروی آن ب

ف دین و بلکه با زیرا با نخستین هدف عبادت و حتی با نخستین هدپایه است، و بی

 مقصود اصلی آفرینش انسان و آسمانها و زمین، منافات دارد.

 خدا استکبار از عبادت

و ندگی ااز ب ، نوعی الحاد و کفر و استکبار نسبت به خدا و سرپیچیمبلغین اندیشة مزبور

به  عالقه جرد وو این خصلتها را زیر پردة دلبستگی به اخالق م دارند.را در خود پنهان می

پوشانند، همچنانکه سم کشنده در داخل شیرینی و چربی پوشانده فضیلت ذاتی می

 فرماید:عالی هستند که میخدای ت شود! این گروه سزاوار این وعدةمی

﴿                     ﴾  

 .(60 /غافر)

 .«ورزند، به خواری داخل جهنم خواهند شدکسانی که از بندگی من استکبار می»
 و در جای دیگر می فرماید:

________________ 

ه این را رزین در کتاب خود، از قول من قلبه علی لسان ةربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمأصبح هلل أمن  -1

 ابن عباس روایت کرده است.
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﴿                              

                    

                              

          ﴾    (173 -172 /نساء). 

به سوى  اش ابا داشته باشد و کبر ورزد، آنان را، همگى،و هر کس که از بندگى»

 انجام اند و کارهاى شایستهاّما آنان که ایمان آورده .خود بر خواهد انگیخت

ویش خفضل  دهد و به آنان ازاند پاداشهایشان را به تمام و کمال به آنان مىداده

ه بنان را دند، آ[ ابا داشتند و کبر ورزیداد. و اّما آنان که ]از بندگىافزون خواهد 

 .«یابندکند و براى خویش در برابر خدا یار و مددکارى نعذابى دردناک عذاب مى
زیرا  اشند،باین متکبران، شایستة آنند که از نور هدایت و روشنایی راه رشد، محروم 

 چه خوب گفته است خداوند: سازد وکه تکبر، آنها را کور و الل می

﴿                        

                                  

                         ﴾
 .(146 /اعراف) 

از بت من ورزند از ]اندیشه کردن در[ آیاکسانى را که در زمین به ناحق کبر مى»

تى را ه راسآورند و اگر رااى ببینند به آن ایمان نمىخواهم داشت و اگر هر نشانه

وش رن را [ بر نگیرند و اگر راه گمراهى را ببینند، آند، آن را روش ]خویشببین

آن  و از گیرند. این از آن است که آنان آیات ما را دروغ انگاشتند]خود[ بر مى

 . «غافل ماندند

 انیاناجی به عبادت هیچ یک از مخلوقات خود ندارد. او از همة جهیخداوند، احت

که  ا زبانیستندگان خدا کم نیستند. زیرا که همة هستی بذشته، پرباشد. از این گنیاز میبی

 کنند.برای ما غیرقابل فهم است، او را عبادت می
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﴿                              

        ﴾ (44 /اسراء). 

کنند و آسمانهای هفتگانه و زمین و هر کسی که در آنهاست، او را تسبیح می»

 شما تسبیح آنها را در هیچ چیز نیست که با ستایش او تسبیح نکند، ولی

 .«یابیدنمی
 وسمان آاز پرستندگان عاقل و اندیشمند نیز همین قدر کافی است که فرشتگان هفت 

 کنیم که:تمام هستی را یادآوری 

﴿                              

 ﴾ (20-19 /انبیاء). 

گویند و شوند. شب و روز تسبیح میکنند و خسته نمیاز عبادتش استکبار نمی»

 .«کنندسستی پیدا نمی
ا کسر نند )عبادت رککه خدا را عبادت  پندارندر از این میاینهایی که خود را بزرگت

 باشند؟!دانند( چه جایگاهی دارند؟! و چقدر واجب اهمیت میشأن خود می

﴿                            

 ﴾ (38 /فصلت). 

ستکبار کردند، آنهایی که نزد پروردگارت هستند شب و روز برای او تسبیح اگر ا»

 .«شوندکنند و خسته نمیمی



 

 های عبادی و اخالقی مؤمنانویژگی

کنیم که از نظر اسالم نیستیم و انکار نمیما منکر ارزش و منزلت اخالق و نهادی آدمی 

رزترین صفتی که خداوند های اصیل شخصیت اسالمی، اخالق است و این که باپایه

﴿باشد. ده است نیز، اخالق نیک میپیامبر خود را بدان ستو        ﴾ 

تا مکارم من برانگیخته شدم »احادیث فرموده است:  نیز در بعضی صو پیامبر(. 4)قلم: 

  .1«اخالق را به کمال رسانم

ه که گفت باشیم، این استچیزی که منکر آن می هیچ یک از اینها را منکر نیستیم و تنها

ه نهم نت خدا جز یک وسیله و ابزاری برای تربیت باصطالح ضمیر، نیست، آادشود: عب

و  رزیابیاا در تنها وسیله و حتی نه بهترین وسیله!!! ما با این مخالفیم که به عبادت خد

در  صیامبرپچیزی است که  بررسی امتیازات انسان ارج و اعتباری داده نشود و این همان

 سخن زیر، بدان آگاهی و هشدار داده است:

شود: چه ظریف است! چه فهمیده آید که به آدمی گفته میبرای مردم، زمانی پیش می»

 .2«شودای ایمان پیدا نمیقلبش ذره است! چه زرنگ است! اما در

مفصل از شخصیت ام ترسیم یک صورت بینیم که هنگخوانیم، میوقتی که قرآن را می

 منون راجع به ایندهد. در سورة مؤواضح آن قرار می مؤمن عبادت را اولین عالمت

 گوید:موضوع چنین می

﴿                      

                     

                   

________________ 

 روایت و تصحیح از حاکم.. إِنََّما ُبِعثْتُ ألُتَمِّمَ َمَكاِرمَ اأَلخْاَلقِ -1

من َخردٍل  وما فی قلبه مِْثَقاُل حبَّةٍ  ، ما أجَْلَدهُ ما أظَْرفَُه، ما أْعقَلَهُ يقال للرجل فيه:  َيأِْتى عََلى النَّاِس زََمانٌ  -2

 . روایت از بخاری.من إيمانٍ
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                 ﴾
 .(9-1 /المؤمنون) 

ی یهودگمنان رستگار شدند، آن کسانی که در نماز خود، فروتن هستند و از بمؤ»

کنند. مگر سازند. و شهوت خود را مهار میکنند. و زکات را عملی میاعراض می

 ونسبت به همسران و مملوکان خویش که در این صورت قابل نکوهش نیستند. 

ه کد و قصد کند، متجاوز است. و نیز آنها هر کس راهی جز این در پیش گیر

ان کنند. و کسانی که نسبت به نمازهایشی خود را مراعات میامانتها و پیمانها

 .«مراقبت دارند
 ر دادهن قراتداوم آ ژگی مؤمنان را خشوع در نماز و آفرینش درببینید چگونه اولین وی

، اخالقی دیگر ر ضمن فضائلباشد، داست و نیز به زکات دادن که از جمله عبادات می

 توصیفشان نموده است.

 خوانیم:در سورة معارج می

﴿                         

                     

                          

                    

                      

                        

                          

                 ﴾ 
 .(34-19 /المعارج) 
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. اند، نگرهر گاه به او مصیبت رس .به راستى که انسان ناشکیبا آفریده شده است»

ان مازشهمان کسانى که بر ن. مگر نمازگزاران و چون آسایشى به او رسد، بخیل.

و . مبراى گدا و محرو ،و کسانى که در مالهایشان حقّى معیّن است .گیرندپى

. رسانندتو آنان که از عذاب پروردگارشان ، کنندکسانى که روز جزا را تصدیق مى

 ان راو کسانى که شرمگاههایش ،بى گمان عذاب پروردگارشان ایمنى ناپذیر است

[ ین صورتیا ملک یمینهایشان، که ]در امگر از همسرانشان ، دارند[ نگاه مى]پاک

 ،رندجاوزکاآن گاه اگر کسى جز این را بجوید، آنانند که ت، آنان نکوهش ناپذیرند

ى هادتهاشو کسانى که به ، کنندو کسانى که آنان امانتها و عهدشان را رعایت مى

 .«کنندو کسانى که آنان بر نمازهایشان محافظت مى، خود پایبندند
ین و دروز  نیز سخن خود را با نماز آغاز و بدان تمام کرده است و تصدیق در این جا

 هراس از عذاب خدا را در کنار ویژگیهای اخالقی دیگر، به آن افزوده است.

 توجه ن، با در نظر گرفتن منابات و اعتبارات بخصوص، گاهی به عبادت بیشترقرآ

ت تقواپیشگان، توجه به عباد یات ضمن معرفیدر سورة ذار کند و گاهی به اخالق،می

 گردد.مالحظه می

﴿                          

                        ﴾  

 .(19-16 /ذاریات) 

]چنــین بــود[ کــه انــدکى از شــب  .بى گمان آنــان پــیش از ایــن نیکوکــار بودنــد»

ائل ســو در اموالشان براى . خواستندو آنان به هنگام سحر آمرزش مى. خوابیدندمى

 .«و بینوا حقّى بود
ق را رعد، بهنگام توصیف صاحب خردان، عنایت به طرف اخال در حالی که در سورة

 کنیم:مشاهده می

﴿                         
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 ﴾  (22-19 /رعد). 

کنند و پیمان فا میشوند، آنان که به عهد خدا وخردان متذکر میفقط صاحب»

سازند و از پروردگار شکنند و پیوندی را که خدا امر فرموده است، برقرار مینمی

کنند و و برای جلب نظر خدا صبر می ،دترسند و از بدحسابی هراس دارنخود می

کنند ایم به طور آشکار و پنهان انفاق میدارند و از آنچه روزیشان کردهنماز بپا می

 .«کنند، عاقبت زندگی مال اینها استرفع میو بدی را با نیکی 
د وفا ، ماننستندهاخالقی  [لبابین که بیشتر ویژگیها در این جا ]در رابطه با أولواألبا ا

باشد بلکه میننظر  مورد «مدنی»و انفاق و ... در آن فقط اخالق  به عهد، پیوند، شکیبائی

قوا ت متضمن معنی عبادت و مورد توجه است، اخالقی که «دینی»یا  «ربانی»اخالق 

، «خدا فرمان داده است»کنند و آنچه را وفا می «عهد خدا»باشد، افراد مذکور، به می

رشان از پروردگا»ه خاطر این است که ا اجتنابشان بزنند. همچنین هر اقدام یپیوند می

 «انجه پروردگارشابتغاء و»و صبرشان هم برای  «از بدحسابی، هراس دارندترسند و می
 ارند.باشد. بنابراین در همة اخالقیات و رفتارهایشان به خدا و روز واپسین امیدومی

ق، ، اخالکسی که خواستار انصاف و اصالح است، باید در نحوة تنظیم عقاید، عبادات

ت ه صوربو اعمال نیک روش قرآن را در پیش گیرد که همة آنها را در یک رشتة زیبا، 

 ورد. ویژگیهای مؤمن با تقوا این چنین است.آگردنبند زیبائی در می

های دیگر، تابلوهای زیادی های مختلف نقل کردیم و در سورهدر آیاتی که از سوره

نمونه  کنند که به ذکر دووجود دارند که مؤمنین راستین را برای ما تصویر و ترسیم می

 کنیم: بسنده می
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 فرماید:نمونة اول: خداوند می

﴿                             

                              

                              

                         

                                  

      ﴾ (177 /بقره). 

ت سى اسکآنکه رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید، نیکى نیست. بلکه نیکوکار »

در  ال راکه به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و م

ن و دگاعین دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه مان

د و پردازبها بدهد و نماز بر پا دارد و زکات [ بردهخواهندگان و در راه ]آزادى

ت [ در سختى و محنوفاکنندگان به عهد خود چون عهد بندند و ]بویژه کسانى که

 .«ارانو هنگام کار زار بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگ
 یدایگر تجلی پا که در ایمان به خدا و چیزهای دای راین آیه برای مؤمنان، عقیده

ی نماز و پرداخت زکات مورد عالقه، برپای ییبخشش دارادر کند، با تجلی که می

گردد، با هم و به طور جمعی شود و اخالقی که در وفا و استقامت متجلی میگر میجلوه

 اثبات نموده است.

 اید:فرمنمونة دوم: این سخن خدای متعال است که می

﴿                    
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         ... تا ...            

                      ﴾   

 .(74 -63فرقان/) 

ن روند و چون با جاهالعبادالرحمن کسانی هستند که با تواضع در زمین راه می»

یام برای پروردگار خود شب قبا سجده و  و گویندشوند، سالم میروبرو می

ا دورکن که عذابش ارا عذاب جهنم را از مگویند: پروردگکنند و میداری میزنده

کنند، یمپر زیان و فراگیر است، جهنم جایگاه بدی است، و کسانی که چون انفاق 

دهند و دراین میان معتدل نمایند و نه تنگدستی و خسیسی نشان مینه اسراف می

یة ا ماگویند: پروردگارا همسران و فرزندان ما رو پابرجا باشند... و آنها که می

 .«آرامش ما قرار ده و ما را امام تقواپیشگان بگردان
ه مطلوب را گرد آورده و نیازی ب یک وای است که همة ویژگیهای نمجموعه و این،

 پردازی ندارد.حاشیه

 عبادت مؤمن، شکلی از اخالق و اخالق او شکلی از عبادت است

ادت از نظر شخص مؤمن عبخواهیم در این جا بگوییم این است که: فشردة آنچه که می

نوعی از اخالق است. زیرا که انگیزة آن، وفاداری به خدا و سپاسگزاری از نعمت و 

تعظیم است،  پاسداری و اعتراف به زیبایی و نیکی و گرامیداشت کسی که اهل توقیر و

باشد که جملگی نزد مؤمنان فاضل از مکارم اخالق و خویهای ارزشمند به حساب می

ر و منین پرستشگؤکنیم که قرآن به دنبال اوصاف مهمین سبب مالحظه میروند. به می

   ﴾2﴿و    ﴾1﴿فرمانبردار، عبارتهایی نظیر 

 افزاید. صدق، یک فضیلت اخالقی ویژه است و از این جهت استحقاق آن را یافته ومی

________________ 

 .177 –بقره  -1

 .15 –حجرات  -2
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و استوارترین و پایدارترین درجة آن، صدق با اند که باالترین دهبلکه مختص بدان ش

 خدای رب العالمین است.

ی و شکلاموقعی که عبادت برای مؤمن، شکلی از اخالق ستوده بود، اخالق نیز برای 

 از عبادت خواهد بود.

ه اش ایمان بیک اخالق الهی است که انگیزه [چنانکه یادآور شدیم]نظر  اخالق مورد

باشد. و تداوم بخش آن امید به آخرت، و مقصدش خرسندی و پاداش خدا می خدا

کمک به  شخص با ایمان راستگویی، امانتداری، وفا به عهد، صبر در سختی و گرفتاری،

 یلت وستمدیده، دستگیری از ضعیف، مهربانی به کوچک، احترام به بزرگ و رعایت فض

ه بظر و خشنودی پروردگار خویش و نیکی در رفتار و روش خود را به خاطر جلب ن

 دهد.دست آوردن پاداش او انجام می

ن بندگا دا ازخدر این زمینه، قبالً آیاتی از قرآن را خواندیم و در این جا به توصیف 

 فرماید:کنیم. خداوند مینیکوکارش در رابطه با رحمت و ایثار و بخشش، اکتفا می

﴿                ﴾  (8 /انسان). 

 .«خورانند، به درمانده و یتیم و اسیر میدوست داشتنشو غذا را با وجود »
 گوید:و از زبان آنها می قاصد قلبی آنان را آشکار ساختههای واقعی و مسپس انگیزه

﴿                             

          ﴾ (10-9 /انسان). 

دهیم. از شما جز این نیست که براى کسب خشنودى خداوند به شما خوراک مى»

وار ما در روزى که ]رویها[ ترش شوند و بس دش، خواهیمپاداشى و سپاسى نمى

 .«ترسیماست از پروردگارمان مى
 ،شود و آن این است کهاز یک جهت دیگر هم عبادت محسوب می اخالق مؤمن

ایش، معیار وی در سنجش فضیلت و رذیلت )خوبی و بدی( و مرجع اقدامات و فعالیته

 باشد.امر و نهی خدا می
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ضمیر آدمی به تنهایی مصون از خطا نبوده و بسیارند افراد و جمعیتهایی که دلهایشان 

عقل به تنهایی نیز در امان نیست، زیرا که محدود  .1ی زشت متمایل گردیده استکارهابه 

باشد. دلیل واضح گفتة ما، ها میجوئیبه شرایط و موقعیتها و تحت تأثیر هوسها و کینه

 باشد.اختالف پردامنة فالسفة اخالقی در مورد مقیاس حکم اخالقی می

نی سرزمی این که دربارة هر گروهی، ازبرای عرف نیز، ثبات و عمومیتی نیست، برای 

 کند.ای به منطقة دیگر، تغییر شکل پیدا میبه سرزمین دیگر و منطقه

اشتباهی که انحراف و بی بدین سبب، فرد مؤمن به مبدأ و سرچشمة محفوظ و

 شود و آن، حکم خدا است:فراموشی ندارد و تأثیرپذیر و ستمگر نیست، متوسل می

﴿              ﴾ (50 /مائده). 

 .«ستبرای کسانی که اهل یقین هستند، حکم چه کسی از خدا بهتر و نیکوتر ا»
طلبی و بسیار فشرده مطلب این که: مؤمن، خدا را برای فضیلتبیان خالصه 

ت شود، کند و میان این دو اگر دقبلکه برای عبادت خدا، کسب فضیلت می پرستدنمی

 تفاوت بزرگی وجود دارد. 

 

________________ 

 .256ص « ةاإلیمان والحیا» درکتاب ما « الضمیر بال ایمان ةخراف»نگاه کنید به بحث  -1



 

 اصالحات اسالمی در زمینة عبادت

 غیر خدا نباید پرستیده شود. -

 اسالم عبادت را از قید و بند کاهنان نجات داد. -

 مبنای پذیرش، اخالص است. -

 ای که خود تعیین کرده است.عبادت خدا فقط با شیوه -

 تعادل مادیت و معنویت. -

 آسانی و گشایش. -

 پیشگفتار

 ها را فاسد کرد.ها و عقیدههلیت ملعون، همه چیز را به پوچی و تباهی کشید. اندیشهجا

ه بدگی را محتوا ساخته، تمامی زنالگوها و فرهنگها را بیعبادات، آیینها، اخالق و آداب، 

حفوظ ای از دین انبیاء خدا نیز از آسیب این تباهی فراگیر، مفساد کشید و هیچ جنبه

 نماند.

خواست آخرین فرستادة خویش را با هدایت و دین حق ه خداوند میهنگامی ک

 ن وجودرنگارنگی در جها داتامبعوث نموده بر همة ادیان غالب گرداند، شعائر و عب

ها و هداشت که قسمتی از آنها بازماندة ادیان آسمانی پیشین و بخشی دیگر، افزود

ز وای خود را ااز آنها شکل و محتو ابداعی بودند، بعضی  زمینی نو در آمده هایپدیده

ر دودند. برخی دیگر، با وجود مسخ محتوا، شکل خود را حفظ کرده ب دست داده بودند و

 ه سویبنتیجه جهت آنها منحرف گردیده و از کسی که شایستة عبادت بود، یعنی خدا، 

 های زمینی و آسمانی آنها برگردانیده شده بودند.خدایان و یا واسطه

ز دست ظواهر افراط ورزیدند، روح و اخالص خود را ا دیان در مراسم وبرخی از ا

هوم قد مفداده بودند و بعضی دیگر، از قید و بند هر آیین و شکلی خارج گردیده و فا

 تعبد و آزمایش و بندگی شده بودند.
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ند ه بودادیانی بودند که از شدت سختگیری و فشار، به صورت بند و زنجیری در آمد

 دند.یگری از فرط نرمش و آسانگیری، شکل بازی و سرگرمی پیدا کرده بوو ادیان د

ن نندگاکدر چنین وقتی اسالم آمد، اما نه به سوی افراط گرائید و نه با کوتاهی 

 کوتاهی وو بدون انحراف و افراط  «دین قیم»تان شد، بلکه از سوی خداوند، یک همداس

 فرماید:ش مید به پیامبرای درآمد که خداونقرار داده شده و به گونه

﴿                           

                       

                                

             ﴾   (/ 164-161انعام) 

آیین حنیف  مرا پروردگارم به راه راستی هدایت کرده است، به دینی استوار، :بگو»

دا، ز آن خنماز و عبادت من و زندگی و مرگم ا :ابراهیم که از مشرکان نبود. بگو

ام و پروردگار جهانیان است. شریکی برای او نیست و من به این فرمان یافته

و که ا رگاری غیر خدا جستجو کنم، در حالیآیا پرو :نخستین مسلمان هستم، بگو

 .«پروردگار هر چیزی است؟!
گاه اساسی نگ بنا و تکیهکه س آری، اسالم رهنمودها و اصول اصالحی چندی آورد

 ت.شوند و ما در صفحات آینده به بیان آنها خواهیم پرداخعبادات اسالمی محسوب می

 غیر خدا نباید پرستیده شود

 غیر خدا نباید پرستیده شود -1

طالعه مسی و قبل، تاریخ نگار مشهور یونانی، پلوتارک، بعد از برر بیش از دو هزار سال

بدون  ورد به شهرهایی بدون حصار و پادشاه و ثروت و آداب امکان دا»اظهار داشت: 

آن  چراگاه، برخورد کنیم، ولی هرگز کسی شهری بدون پرستشگاه یا شهری که مردم

 .«عبادت نکنند مشاهده نکرده است
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، در بزرگ دلیل ثبت این حقیقت در تاریخ، تنها این بوده است که توجه به آفریدگار

 گیرد... هر چند که این شعورو از ژرفای روح سرچشمه میفطرت بشری جایگزین بوده 

مواج فتار او گر اصیل، در موارد زیادی راه شناخت معبود واقعی خود )اهلل( را اشتباه رفته

رفته یگری گدیا همراه او معبودهای  گمراهی شده، غیر خدا را پرستیده نادانی و غفلت و

رستش ورد پمق با قانون و خواست اونبوده، است و یا خدا را به شکلی از عبادت که مواف

 قرار داده است.

ی خدا سو این بود که فطرت را در جهت صحیح خود به ‡ بنابراین، رسالت پیامبران

و اشریک  زی راقرار داده، آن را از انحراف باز دارند تا انسان غیر خدا را نپرستیده چی

 ویش تلقی نکند.را به جای او پروردگار خ ی از مخلوقاتضنسازد و بع

گونه ا دگریدر زمانهایی که مدت زیادی از دعوت پیامبران گذشته، پیام آنان فراموش 

 ، پرستششد، مردم به گمراهی افتاده، انواع خدایانی را که برای عقل ناپذیرفتنی بودمی

 نمودند.می

زبان  زبارة ملکه سبا و ملت او ا رکردند، چنانکه قرآن دگروهی خورشید را عبادت می

 گوید:هدهد سلیمان می

﴿                       

             ﴾  (24 /نمل). 

ن، کنند و شیطااو و ملتش را دیدم که به جای خدا، خورشید را سجده می»

ایت اعمالشان را در نظرشان آرایش داده و از راه بازشان داشته است تا هد

 .«نشوند
 نمودند.ها، ماه و ستارگان را پرستش میصائبیبرخی مانند قوم ابراهیم و سپس 

بعضی همچون مجوسان، آتش را پرستیده، برای آن جایگاهی متعدد ساخته، اوقاتی 

گذاشتند یک لحظه دارانی معین کرده، نمیپردهاختصاص داده، برایش خدمتگزارانی و 

های بود که برای آن در زمین، حفره جمله عبادات آنها برای آتش این خاموش گردد. از

کردند. اینها چند دسته بودند: یک دسته که اکثریت چهار ضعلی کنده دور آن طواف می
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دانستند و دستة میسوزاندن آنها را حرام  مجوسان بودند، انداختن اشخاص به آتش و

رسیدند که خود و فرزندانشان را برایش قربانی پرستی میدیگر به آن حد از آتش

 کردند.می

ده نامی «حلبانیه»های فوق، آب را به پرستش گرفته، گروهی دیگر برخالف گروه

 همه چیز آب است و هر والدت و رشد أکردند که چون منششدند. این عده گمان میمی

 نظافت و ساختمانی به آن بستگی دارد، باید پرستیده شود. کی وو نمو و پا

پرستیدند و پرستیدند. جمعی اسب را میرا می زیادی هم بودند که جانوران گروههای

وزی( تی هندیهای امردند و یا حپرستیمانند مصریان قدیم که گاو آپیس را میای )دسته

 نمودند.را پرستش می وگا

، درخت بودند و دستة دیگر دهزنده و مرده را مورد پرستش قرار داای هم انسانها دسته

 فرماید:آن دیگری جن را چنانکه خداوند می و

﴿                ﴾ ( /41سباء). 

 .«یشترشان به آنها ایمان داشتندپرستیدند و بهارا میآنها جن»
بیماری  کنمودند و این، یها را عبادت میها و مجسمهکه بت دکسانی هم بودن

سر را ق و نقدیمی از روزگار قوم نوح بود که به جای خدا، بتهای ود، سواع، یغوث، یعو

 نقل کرده است که بتهای مزبور، نخست بابن عباس معبود خویش گرفته بودند. 

تی، شت مده بودند و پس از گذشکلهای بعضی از مردگانشان بودند که برای یادبود ساخت

 به پرستش آنها پرداختند.

پرستی در قرن ششم میالدی به اوج خود رسید در سرزمینهایی مانند هندوستان، بت

انگیز و میلیون بالغ گردید، هر چیز جالب و شگفت 330وتعداد خدایان در این قرن به 

، بتها و ترتیبو بدین هر پدیدة مهم و حساسی در حیات، به صورت خدایی پرستیده شد

  .1ها و معبودها از مرز و شماره بیرون شدندپیکره

________________ 

 ، چاپ دوم.37ص  تألیف ابوالحسن ندوی« العالم بانحطاط المسلمین ماذا خسر»نگاه کنید به کتاب  -1
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بن پرستی در میان اعراب، گسترش و انتشار وسیعی یافته بود. اپیش از اسالم، بت

می ود. هنگاب، بتی برای پرستش قرار داده خانة خود ای درهر خانوادهاسحاق گفته است: 

و  نمود تا آخرینگشت، آن را مسح میز سفر باز میکرد، یا اکه کسی آهنگ مسافرت می

 اولین لحظاتش با او پیوند پیدا کند.

اه گپرستیدیم. هر در زمان جاهلیت، سنگ را می ابو رجاء عطاردی نیز گفته است: ما

دوشیدیم و یجمع کرده شیر گوسفندی را روی آن م، مشتی خاک آوردیمسنگی گیر نمی

 یم.پرداختسپس به طواف آن می

ه وقتی که قبیل پرستیدم،یکی از کسانی بودم که سنگ می گوید: منعمر بن عبسه می

گ رسید و خدایی با خود نداشت، مردی از آن میان بیرون رفته، چهار سنبه جایی می

ترین سنگ بود، معبود را که بهکرد و چهارمی آنها را اجاق دیگر می آورد، سه عدد ازمی

سنگ  ه بسا قبل از کوچیدن، سنگ بهتری پیدا کرده به جایخویش قرار میدادند و چ

 گزیدند!!قبلی برمی

 بست!؟ل میدببینید انسان چقدر ذلت و گمراهی پیدا کرده بود که به چنین ضاللتهایی 

مکه را فتح نمود، در محوطة خانةخدا، سیصد وشصت بت  صزمانی که رسول خدا

﴿صورت آنها نمود و گفت: پیدا کرد و شروع به شمشیر کوبیدن بر سر و     

      ﴾1 های پیامبر سرنگون شده به زمین آن بتها با ضربه

 و سوزانده شدند. از مسجد بیرون برده شده صغلتیدند. سپس به فرمان پیامبرمی

عنی ی] الهی نزدیک بودندیتهای حتی کسانی که به زمان نزول کتب آسمانی و هدا

ده و آورپرستی بر آنها هجوم از راه توحید منحرف شدند و افکار بت[ یهودیان ومسیحیان

 دینشان را تباه ساخت.

بینش یهودیان نسبت به الوهیت فاسد گردیده، به خداوند نسبتهای ناروایی از قبیل 

گیری و چیزهایی را شتیصفات نقصی دادند، بطوری که جهل و پشیمانی و خستگی و ک

________________ 

 (.81)سوره اسراء، آیه  نابود شد. حقا که باطل نابودشدنی بود. حق آمد و باطل -1
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دانند. تعالی اهلل عما اش قابل تحقق میباره که در اسفار عهد قدیم موجود است، در

 یقولون!

ارج خپرستی در امان نماندند. دین مسیح آنچنان از دستشان مسیحیان هم از غلبة بت

ین مسیح، انگیز است که آیین راستشود! واقعاً تأسفشد که آب از میان انگشتان جاری می

یخ م تارهبعد از آن جز اندک مدتی نتوانست به حالت سالم و توحیدی خود باقی بماند. 

د ری مراین دین دچار مصیبت دو مرد تحریفگر شد: یکی از آنها مرد مذهب بود و دیگ

 حکومت.

ساخته نور توحید  های مسیحیت را ناپدیداست که نشانه «پولس مقدس»اولی: همان 

، فته بودپرستی که از آن تأثیر پذیریده و آن را با خرافات جاهلیت و بترا خاموش گردان

ان را از می اشدر آمیخت و دومی: امپراطور، قسطنطین )کنستانتین( است که بازمانده

رکی دة مشتکنند و به عقی برداشت. وی اسقفها و بطریقها را گرد آورد تا با هم گفتگو

به  وگانه دة عجیب رسیدند. ایمان به خدای پدر یبرسند. آنها هم سرانجام به این عقی

ر القدس در پیکپروردگار، عیسی مسیح، پسر خدا، خدای حقی از خدای حق! که از روح

 رکوب وسمریم بتول، زاده شد و رنج دید و  مادی متجلی گردیده، به صورت انسانی از

 کشته گردید و به دار آویخته شد و مدفون گردید...

ن پرستی رومی و آییو بت شد از خرافات یونانی مسیحیت، مادة مرکبی ترتیب،و بدین

 افالطونی مصری )نو افالطونی(.

ف به مسالة مهم و عجیب این است که آنها، مسیحی را که در عبادت خدا و اعترا

حانی عبودیت پروردگار خویش از همه جلوتر بود، پرستیدند و در ضمن شخصیتهای رو

سیل  ه و در عبادت آنها، چنانکهبود گرفتهای مذهبی را نیز معهو پیکرمقدس و تصاویر 

 د.شناختندربارة مسیحیان قرن ششم گفته است، حد و مرزی ن [مترجم قرآن به انگلیسی]
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 دعوت اسالم به پرستش خداوند یکتا

ی ها را پوشانده و جاهلیت بر دنیاقبل از اسالم، همچون سیلی کرانهبدینسان شرک، 

وضعی مش چه ردیده بود. اما اسالم در برابر شرک، با تمام انواع و مظاهرقدیم، حاکم گ

 داشت؟

ی د و رها کردن پرستش تمامبه پرستش فقط خداون اسالم آمد و کارش فراخوان

ک از یا هر خواه از نوع بشر و یا از نوع جن و ی پنداری و پروردگاران ساختگی،خدایان

 حید درو تو اسالم توحید است: توحید در ربوبیت مخلوقات عوالم باال و پایین بود. روح

ه مان جملاشد. شعار اسالم هبالوهیت که به معنی منحصر ساختن عبادت به خداوند می

ن پیش و پیامبراصاست، که باالترین سخن و شعار حضرت محمد «ال إله إالاهلل»بزرگ 

 باشد.شهادتین در اسالم، می از او بود و یکی از دو رکن

آن در برنامة جاودانی آن قر [براساس وسعت آموزشهایشای اسالم ]حتوروح و م

ن ایو  کریم متجلی گشته است و راز این برنامة عمل، در سورة فاتحه خالصه گردیده

﴿سوره نیز در آیة          ﴾ باشد. یعنی چیزی و متمرکز می

 طلبیم.از موجودی غیر او یاری نمی پرستیم وکسی را غیر از خدا نمی

ردم نخستین سفارش قرآن کریم و نخستین اصلی که مسلمان شدن هر کس و تبعیت م

ریک او شپرستید و چیزی را خدا را ب»که  با پیامبر براساس آن قرار داشت، این بود

 .«نسازید
این  خواند،فرا ناولین چیزی که پیامبر اسالم، پادشاهان و فرمانروایان روی زمین را بدا

ی که ودهایبود که باید فقط خدا پرستیده شود و شریکی برای او نباشد و خدایان و معب

 اند و خود را بنده و ذلیل کسی که شایستة خضوع ومردم به جای خدا انتخاب کرده

 انداخته شوند. اند، دورفروتنی نیست قرار داده

 ودیگر زمامداران  ویصر، نجاشی های خود به قبه همین دلیل بود که پیامبر نامه

 داد که:سورة آل عمران پایان میحکمرانان را با این آیه از 
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﴿                                      

                                

       ﴾  (64 /آل عمران). 

ای که میان ما و شما، مشترک است، بگو: ای اهل کتاب به شعار و کلمه»

ر و قراروی بیاورید، یعنی این که غیر خدا را نپرستیم و چیزی را شریک ا

ر روی از ما، بعضی دیگر را ارباب و پروردگار نگیرند. اگندهیم و بعضی 

 .«گردانید، بگویید: شاهد باشید که ما مسلمان هستیم
وم نها قو تاکید قرآن، دعوت همة فرستادگان خدا این بوده است. همة آ طبق تشریح

یزی چخویش را به عبادت خدای تنها و خودداری از پرستش طاغوت فرا خواندند. هر 

ر ل تصوای خدا پرستیده شود، طاغوت است و بنابراین بیش از دو معبود، قابکه به ج

اه رنیست: یا خدا و یا طاغوت. کسی که از عبادت خدا سرپیچی کند، بدون شک در 

 پرستش و بندگی طاغوت افتاده است.

 فرماید:خداوند می

﴿                        ...﴾
 .(36 /نحل) 

 .«ریده بگیدر هر ملتی پیامبری برانگیختیم که خدا را بپرستید و از طاغوت کنار»
 فرماید:و نیز خطاب به پیامبر خود می

﴿                                

  ﴾ (25 /نبیاءا). 

ز جدی بوو پیش از تو پیامبری نفرستادیم مگر این که به او وحی کردیم که: مع»

 .«من نیست و فقط مرا بپرستید
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ا حها بهر طرفی کمین گرفته و با همة سالاسالم به سختی بر شرک تاخته است و از 

 ودنی،خطای نابخش و آن جنگیده و آن را گناه عظیم و گمراهی بزرگ و باالترین جرم

 معرفی نموده است.

﴿                          

            ﴾ (116 /نساء). 

بخشد و چیزهای غیرشرک را برای هر کسی که خداوند، شرک به خود را نمی»

 .«آمرزد و کسی که به خدا شرک ورزد، به گمراهی عمیقی افتاده استخواهد، میب

خدا بمیرد، وارد آتش گردیده  هر کس در حال شرک به»در صحیح آمده است که: 

دهد، مالقات کسی که خدا را در حالی که چیزی را شریک او قرار نمی»و نیز  .1«است

 .2«تش افتاده استک بمیرد، در آکند، وارد بهشت گردیده و هر کسی در حال شر

یرد، و بزرگواری خدا بخشیده و مورد شفاعت قرار گهر گناهی ممکن است با فضل 

 مگرشرک نسبت به خدای متعال.

ای فرزندم آدم، اگر با لغزشهایی به اندازة حجم روی »در حدیث قدسی آمده است: 

زمین،  تی به وسعت رویبدون شرک مرا مالقات کنی، با مغفر زمین با من روبرو شوی و

 .3«با تو روبرو خواهم شد

در این آیات و روایات تصریح شده است که اهل توحید خالص که هیچ چیزی را 

گردند. زیرا که برای خدا شریک قرار نداده باشند، از آمرزشی استثنایی برخوردار می

________________ 

من لقی اهلل وهو ال يشرک به شيئا دخل الجنة ، ومن « »َمنْ مَاتَ َوهْوَ يَدْعُو ِمنْ دُوِن اللَّهِ نِدًّا َدخَلَ النَّارَ» -1

 روایت بخاری از قول ابن مسعود.« لقيه يشرک به شيئا دخل النار

 لم از جابربن عبداهلل.به نقل از مس -2

 .قَُراِبهَا َمْغفَِرة  يَا اْبنَ آَدمَ ِإنَّكَ لَوْ أَتَيَْتِنى ِبقَُراِب األَرِْض خََطايَا ُثمَّ َلقِيَتنِى الَ تُْشرِکُ ِبى شَيْئ ا ألَتَيْتَُك بِ  -3

قل نابوذر ز را ا ترمذی این روایت را تحسین نموده و از حدیث انس نقل کرده است. مسلم نیز مضمون آن

 کرده و طبرانی عین آن را از ابوذر نقل نموده است.
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وزاند، سلغزشها را هر چند که مانند کف دریا باشند می توحید خالص، گناهان و

 برد.همانگونه که شرک، خوبیها را گرچه به شماره ریگها باشند از بین می

غیر  و ممنوع ساختن عبادت اسالم در موضعگیری قاطع خود نسبت به هر گونه شرک

 خدا، کامالً حق داشته است.

نوعی خضوع است که جز برای بخشندة باالترین [ بنا به گفتة ابن سیدهعبادت ]

از قبیل حیات، فهم، گوش و چشم سزاوار نیست... زیرا که ناچیزترین  های نعمت،گونه

مقدار عبادت هم باالتر از آن است که در برابر کسی غیر از خدای سبحان انجام داده 

 .1باشدبه همین جهت عبادت فقط شایستة خداوند میشود، 

باالترین و شایستة کسی جز بخشندة گوید: عبادت، نهایت تعظیم است میامام رازی 

برداری از هر چیزی بدان و بزرگترین موهبت و نعمت، یعنی هستی، که امکان بهره

 فرماید:این قول خداوند نیز بدان اشاره دارد که می .2باشدبستگی دارد، نمی

﴿               ﴾ (9 /مریم). 

 .«نبودی را آفریدم در حالی که چیزیپیش از این تو »
 همچنین این آیه:

﴿              ﴾  (28 /بقره). 

 .«تان کردزنده ورزید در حالی که مرده بودید و اوچگونه به خدا کفر می»
 گیرد، او آفریده است:و هر چیزی را که مورد استفاده قرار می

﴿             ﴾ (29 /بقره). 

 .«ود دارد، را برای شما آفریده استاو کسی است که هر چه در زمین وج»
 ؛و

________________ 

 .96، ص 13المخصص ج  -1

 .242، ص 1تفسیر کبیر، ج  -2
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﴿                               

        ...﴾ (20 /لقمان). 

و  بینید که خداوند آنچه را در آسمان و زمین است برای شما رام کردآیا نمی»

 .«ا بر شما تمام گردانیدهای ظاهری و باطنی رنعمت
حل که نعمتهایی که انسان را در همة اشکال و مرا و در این حقیقت شکی نیست

 فرماید:چنانکه می باشند،پوشانند، فقط از جانب خدا میمی حیات فراگرفته و سراپایش را

﴿          ...﴾ (53 /نحل). 

 .«هر نعمتی که دارید، از خداست»
واع ة حقیقی انبخشندپروردگار متعال، »گوید: می «شفاء العلیل»ابن قیم در کتاب 

مت عنن یک آوردنشا سمان از شمارش آنها ناتوانند. پدیدنعمتهایی است که اهل زمین و آ

 نعمت دادنشان، یکاست... گویا و ناطق ساختنشان یک نعمت ... گوش، چشم و اندیشه 

 ت ...است... و روزی فراوان بخشیدن به آنان با انواع و اقسام گوناگون، یک نعم

... صفات و افعال خود، یک نعمت دیگرشناساندن خودش به آنها از طریق اسماء و 

اشان، و قرار دادن محبت و معرفت خویش در دلهجاری ساختن ذکر خود بر زبان آنها 

و  کوچک نعمتی دیگر و نگهداری آنان پس از ایجاد، نعمتی دیگر... و قیام به مصالح

گر تی دیبزرگ آنها یک نعمت است... و راهنمایی به عوامل مصلحت و معیشت آنها، نعم

شر د قدرت بپذیر و در حاز جانب اوست و برشمردن نعمتهای خدا به تفصیل، امکان

 .«باشدنمی
 آسمان کسی یا چیزی در زمین یا بنابراین، تنها او در خور پرستش و عبادت بوده

 تواند همتای او تلقی شود.نمی

 اقدام نکرده ای با شرکاسالم، از روی سختگیری و دشوارپسندی، به چنین مبارزه

 دهد. چه ذلتینمیذلتی است که با کرامت انسان وفق  [در حقیقتاست. زیرا که شرک ]

سازد و یتسلیم جانوران و جمادات م تر از شرکی باشد که او راتواند برای انسان باالمی

 کند؟!یپایه و موهومی گرفتار مبه ترس و امید بی
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 وگذشته از این که عامل انحطاط و آلودگی و پستی انسان است، خالف حقیقت 

 ت که:ده اسباشد. خداوند راست فرموتحریف واقعیت نیز می

﴿                        

                           

          ﴾ (31-30 /حج). 

ص و ، مخلاز پلیدی بتها کناره بگیرید و از گفتار ناروا بپرهیزید و برای خدا»

ز راست روش باشید و شرک نورزید. هرکس به خدا شرک ورزد، مثل آنست که ا

ه مکان او را )بدنش را( بربایند و یا باد، او را بمرغان  آسمان سقوط کند و

 .«دوردستی بیاندازد
 هایش، اعالن جنگو گمراهگر، در همة رنگها و گونه ا این شرک انحرافیاسالم ب

ه بست که تاز انموده و ارزش انسان را باال برد و اعالم داشت که او مخلوقی ارجمند و مم

  است: جانشینی خدا در زمین رسیده و بهترین شکل و نیکوترین ترکیب را پیدا کرده

﴿                        ...﴾ (70 /اسراء). 

 .«دیمو ما آدمیان را گرامی داشته آنها را در خشکی و دریا به حرکت درآور»

﴿                      ...﴾  (30 /بقره). 

 .«دهمگفت: من در زمین جانشینی قرار می هنگامی که پروردگارت به فرشتگان»

﴿             ﴾ (4 /تین). 

 .«انسان را در بهترین ترکیب و تعادل آفریدیم»

﴿       ﴾ (3 /تغابن). 

 .«صورتی نیکو بخشید نگاری کرد وشما را چهره»

﴿          ﴾ (5 /علق). 

 .«دانست، یاد دادبه انسان آنچه را که نمی»
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﴿                       ...﴾  (13 /جاثیه). 

 .«رد، همگی را برای شما تسخیر نمودآنچه در آسمانها و زمین وجود دا»
اند، تهار گرفبر این مخلوقاتی که مسخر و در خدمت مصالح او قردر براچرا باید انسان 

یم و ی تعظبه خاک افتد؟ چطور اینکار را بکند در حالی که فرشتگان به فرمان خدا برا

 اند.اظهارمحبت او، سجده نموده

﴿                             

                      

     ... ﴾ (74-71 /ص). 

و چون  ،آفرینمکه پروردگارت به فرشتگان گفت: من از ِگل، بشری می هنگامی»

ده ر او دمیدم، برایش به حالت سجاو را سر راست نموده و از حیات خویش د

 .«بیافتید، همة فرشتگان غیر از ابلیس، سجده کردند
 تن یاکید نمود که در جهان آفرینش چیزی در خور سجده، تضرع، امید بساسالم تأ

 ترسیدن و حساب بردن انسان وجود ندارد.

 فرشتگان، بندگان خاشع و متواضع خدا هستند.

﴿                              

 ﴾ (20-19 /انبیاء). 

ز بدون خستگی و د، شب و روشوننمی کنند و خستهاز عبادتش سرپیچی نمی»

 .«کنندسستی تسبیح می

﴿ ...             ﴾ (6 /تحریم). 

ان ه فرمکخداوند را در آنچه به آنان فرمان دهد، نافرمانى نکنند. و آنچه را »

 .«دهندیابند، انجام مىمى
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﴿                           

                   ﴾
 .(28-27 /انبیاء) 

و  آینده ،کنندگیرند و آنان به فرمان او کار مىدر هیچ سخنى بر او پیشى نمى»

 وسندد کنند مگر براى کسى که ]خداوند[ بپداند و شفاعت نمىگذشته آنان را مى

 .«آنان از بیم او در هراسند
ا تواند به مقام پیامبری یاین که قدرت و منزلت بزرگی دارد و می بابشر نیز ]

حیات  ندگی و تجدیدباشد. اختیار سود و زیان، مرگ و زبندة خدا می [فرمانروایی برسد

 خود را ندارد، چه برسد به دیگران!

 نهاست:بندگی، صفت ضروری همة انسا

﴿                           

                     ﴾(93 /مریم-

95). 

اونــد[ اند، جز در بنــدگى ]بــه پیشــگاه خدهیچ کدام از آنان که در آسمانها و زمین»

شــمرده  گرفته و چنان که بایــد بــر به راستى ]خداوند[ آنان را فرا. آیندنمى رحمان

 .«[ او خواهد آمدو هر یک از آنان روز قیامت تنها ]به پیشگاه. است
باشند و فرمان خدا، میخورشید، ماه و ستارگان هم اجرام آسمانی هستند که تسلیم 

ائیده ای برای سجدة آنها، خمیده یا برخاک سنیست که کمری برای رکوع یا چهره سزاوار

 شود.

﴿                           

                    ﴾  

 .(37 /فصلت) 
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ه سجد های او هستند. برای خورشید و ماهشب و روز و خورشید و ماه، از نشانه»

جده سآنها را آفریده است، نکنید بلکه اگر اهل عبادت هستید، خدایی را که 

 .«کنید
یرویی ی که نهر چیزی در زمین یا آسمانها خوانده شود، مخلوق ناتوانغیر از خداوند، 

باشد و پدیدة ضعیفی که قدرت نداشته و موجود نیازمندی که بر خود متکی نمی

 یست.نگهداری خود را ندارد بیش ن

﴿                    

                           

                         

           ﴾  (/74 -73 حج). 

 داوندخشود، به آن گوش فرا دهید. آنان را که به جاى اى مردم، مثلى زده مى»

[ گرد آیند. [ آن ]همگىتوانند مگسى بیافرینند، و لو براى ]آفرینشخوانید، نمىمى

[ د. ]همرهاننتوانند آن را از او بس چیزى را از آنان برباید، نمى[ اگر مگو ]حتّى

ه نان کخداوند را چ. [ ناتوانندخواهنده و ]هم کسى که از او[ خواسته شده ]بس

 .«سزاوار اوست، قدر نشناختند. بى گمان خداوند تواناى پیروزمند است

﴿                        

                         

                             ﴾
 .(57-56 /اسراء) 

درت رفع اید، بخوانید. آنها قکسانی را که به جای خدا و همانند او پنداشته :بگو»

، هر خوانندناراحتی شما را ندارند و برگرداندن را نیز نتوانند. کسانی را که می

جویند، به رحمت او چشم ای برای نزدیکی به خدا میکدام نزدیکتر باشند، وسیله

 .«ردنی استککه عذاب پروردگارت، حذر  ترسند زیرادارند و از عذابش می
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﴿                         

         ﴾ (194 /اعراف). 

 خوانید، بندگانی مانند خودتان هستند پسکسانی که آنها را به جای خدا می»

 .«گوییدپاسختان دهند، اگر راست میشان تا بخوانید

 جلوگیری از عوامل و راههای منجر به شرک

 کین راا مشراسالم، تمام احتیاط را به کاربرده و هر طریق منتهی به شرک یا همانندی ب

 مسدود نموده است.

اسب با احترام خود را که متنروی در هرگونه زیاده صکنیم که پیامبر اسالممالحظه می

ا شدت نمود، بندگی و عبودیت خدا نبوده و برای او امتیازی نسبت به دیگران ایجاد میب

ند، بردفرمود: مرا همچون مسیحیان که عیسی را و قاطعیت ممنوع کرده و به یارانش می

 ان است.این حدیث مورد اتفاق همگ «تادة خدابنده و فرس»باال نبرید و فقط بگویید 

 .«عبداهلل ورسوله»
و ا و تگفت: هر چه خد صاز ابن عباس روایت نموده است که مردی به پیامبر نسائی

 .«هده خدا تنها بخواهر چ»کنی؟ بگو: همتای خدا قلمداد می فرمود: آیا مرا ،بخواهید
داد. ا آزار میمنافقی بود که مسلمانها ر صدر زمان پیامبرکند: طبرانی روایت می

یم. اثه کنم از دست این منافق به رسول خدا استغو بروی بعضی از آنها گفتند برخیزید

. «ستاو فقط خداوند شایستة استغاثه  به من استغاثه نباید کرد»فرمود:  صپیامبر

و بنده را.  آموخت که هر حقی را به صاحب آن بدهندترتیب به آنها میبدین صپیامبر

 فقط بنده بدانند و پروردگار را، پروردگار.

 صای گفتند: ای رسول خداروایت کرده است که عده [د خوببا سننسائی از انس ]

ای بهترین ما و فرزند بهترین ما، ای موالی ما و زادة موالی ما! پیامبر گفت: ای مردم، 

، بندة خدا و پیامبر او هستم حرف خودتان را بزنید و فریب شیطان را نخورید. من محمد



 

 169  اسالمی در زمینة عبادتاصالحات 
 

ن کرده است، باالترم ببرید و بنا به دارم از حدی که خداوند برایم تعییو دوست نمی

 روایتی فرمود: موال، فقط خداوند تبارک و تعالی است.

ای و بعضی بر تودة مردم همیشه گرایش به تعظیم رهبران دارند، بعضی صادقانه

ما اشد! با صچاپلوسی، چه رسد به اینکه رهبر مزبور، پیامبر و حتی بزرگترین پیامبر

 ون محمد، بنده م»او را از حد بندگی فراتر نبرند. ت که ها آموخبه آن صرسول اکرم

اجب، زهای وهمچنانکه یاد داده است که هر روز، نه مرتبه، در نما. «فرستادة خدا هستم

 ند:نشینید، بگویگذشته از مستحبات، هنگامی که برای تشهد می

 .« عبن  ورسولهن حممنًاهن  ن ال إله إال اهلل و شهن  ش »

 برای غیر خدا نیست قربانی و نذر

فرموده  صهمچنین اسالم، قربانی کردن برای غیر خدا را بر مسلمانان حرام کرده و پیامبر

از جمله خوراکهای حرام نیز،  .1«ر کسی که برای غیر خدا ذبح نمایدلعنت خدا ب»است: 

  .2چیزی است که نام غیر خدا بر آن برده شود و نیز آنچه که برای بتها قربانی گردد

 ست.اسالم بدین ترتیب از توحید پشتیبانی کرده، راههای نفوذ شرک را بسته ا

 بارة بتهای جدید هشداری در

سبت نگوئیم، الزم است که بر ما که از تحذیر اسالم نسبت به تمام اشکال شرک سخن می

اند، ادهبه بتهای نوینی که در این عصر، توحید خالص را مورد حمله و تهدید قرار د

 ر باشیم. هوشیا

 دانند کهبعشی از دینداران سطحی، شرک و عبادت غیرخدا را منحصر به یک شکل می

پرستی موروثی کهن که در پرستش خدا یا خدایانی به صورت عبارت است از بت

کنند و از آنها می عبادتها و قربانیهایی را تقدیمشانگر شده، مجسمه یا تخیل، جلوه

 ایند.نمدرخواست منفعت و برکت می
________________ 

 حدیث مورد اتفاق، از قول ابن مسعود. -1
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و  ة دیدنیاند که شرک مراتب و انواع مختلفی دارد و بتها به دو گوناینها فراموش کرده

 نادیدنی تقسیم گردیده و عبادتها نیز اشکال رسمی و غیررسمی دارند.

ورچه بلکه انواعی از آن، از جنبش م شرک، بزرگ و کوچک و آشکار و نهان دارد.

 ترند.روی سنگ سیاه نیز نامحسوس

ما کنند، ای میین بتهایی هستند که مردم آنها را پرستیده و به آنها اظهار دلبستگهمچن

دهند، عبادت ننامیده و کاری را که در برابرشان انجام میآنها را بت یا معبود یا خدا 

 را. ها را بررسی کرد، نه نامهاشمرند. باید به مقاصد نگریست نه به الفاظ، و نامیدنینمی

، م راجع به هر گونه شرکی هشدار داده است: چه بزرگ و کوچکبدین جهت اسال

ها باد هایی را که از آنهمة دریچهچه آشکار و چه پنهان و برای دفاع از اصالت توحید، 

ودنمایی را خ صبینیم پیامبروزد، مسدود کرده است. تا آنجا که میمسموم شرک می

 کند.نوعی شرک محسوب می

، گوید که میلیونها نفر ناخودآگاهبرای ما سخن می «یعبودم»یا  «بت»از  قرآن کریم

 :«هوس»پرستند و آن عبارت است از را میآن 

﴿                    ...﴾  (23 /جاثیه). 

 رویز آیا دیدی کسی را که هوایش را معبود خود قرار داد و خداوند او را ا»

 .«آگاهی به گمراهی کشید...

﴿                    ﴾ (43 /فرقان). 

 .«شوی؟آیا دیدی کسی را که معبود او هوای خودش بود. آیا تو وکیل او می»
ات و ها و احساساند که دلپیدا شده در همین روزگار ما، بتها و معبودهای گوناگونی

وگند سمردم، به سوی آنها کشیده شده، به ذکرشان روی آورده، به نامشان گرایشات 

پرستی، ها عبارتند از وطنشوند. این بتکنند و شهید میخورده و در راه آنها جهاد می

 قومیت پرستی و امثال آنها.

ها و مجالت مهکنی، روزنامی شوی، در انجمنها و مجامع شرکتچون وارد مدارس می

شنوی و جایی کنی، هیچ ذکری از خدا نمیها را گوش میخوانی و برنامة فرستندهرا می
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ها و احساسات و بینی که همة اندیشهکنی. بلکه معبودهای دیگری را میبرای او پیدا نمی

مثاًل چرخند. این معبودها وطن، قومیت ]فعالیتها، جز مقدار اندکی، به گرد آنها می

 باشند.یا جامعه یا نظام حکومتی و چیزهایی از این قبیل می [یتعرب

اری ی بزرگوها با نام وطن یا قوم و اگر خیلاکنون یکی از عادتهای رایج، افتتاح برنامه

 گند بهت )سونشان داده شود، به نام اهلل و ملت با هم، و سوگند خوردن باسم وطن یا مل

راه  باشد، اگرهم کسی در اینوطن و یا عربیت مینامت ای سرزمین من!( و جهاد در راه 

 گردد!شود، شهید وطن یا شهید عربیت و امثال آن محسوب میکشته 

انگیز ای در تاریخ اسالم، از جریان شگفتگوید: هر پژوهندهاستاد، برنارد لویس می

د که دانمی اطالع دارد و صز دعوت پیامبرها، از همان آغااسالم با پرستش بتمبارزة 

 آمیز جاهلیت،و یارانش، چگونه پرستش خداوند یگانه را به جای عادات شرک صمحمد

 بر ضد مشابهی جریان دارد ولی نهپشتیبانی و حمایت نمودند. درعصر ما نی مبارزة 

 انو دیگر خدایان جاهلیت، بلکه بر ضد مجموعة بتهایی که نامش «عزی»و  «الت»

 د.باشمی «قومیت»و  «نژاد»، «دولت»

شود که تاکنون، پیروزی با بتها بوده است!! بنابراین، ترویج اما این دفعه مالحظه می

ها و گفتگوها، کمترین ظلم قلمداد بدعت خاورمیانه روا داشت، ولی با اینهمه در یادآوری

  .1گردیده است

 اسالم عبادت را از قید و بند کاهنان نجات داد

لی آنها ورساند بعالی وند دین را نازل کرد تا آنها را به تمردم، ادیان را تباه کردند ... خدا

اسد دین را به انحاط کشانیدند! عجیب اینست که خود شخصیتهای مذهبی، دین را ف

د و رآوردندبا خدا و نزدیکی به او را در انحصار و احتکار خویش کردند. آنها خود را 

ن نرخ  بردست، در احتکار و باالچون دیدند یک متاع عمومی و کاالی مورد نیاز همگان ا

 فروش آن! افراط ورزیدند.

________________ 
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مکان  و در اینها، عبادت را به مکان معینی که زیر سلطة خودشان باشد، مقید نمودند

یان اللی مدمعینی دانستند که کار دیگر جایز ندانستند. همچنین مشروط به وجود واسطة 

ای که بدون و تشریفات روحانی ویژه راسمو مقید به م دار باشداش را عهدهخدا و بنده

 شود.آنها پذیرفته نمی

ن و حانیوهمة این قید و بندها، مستلزم مالیتها و دستمزدهایی است که باید به رو

  کاهنان تقدیم گردند.

 های روحانی در قرون وسطیشخصیت

 های روحانی خیلیبرای استقرار این پدیدهرجال مذهبی مسیحی غرب، در قرون وسطی، 

 هایی ازها و عالمتها و چیزکوشیدند و در معابد خود از مریم و عیسی، تصویرها و نقاشی

 اینها را آداب عبادی واجب و مقدسی به شمار آورند. این قبیل آویختند و

ا رو درآمد خویش قرار داده آن ه بهشت را منبع ثروت کترین کارشان این بود عجیب

 ندازةای به فروش رساندند و سهم هر کس را به با تقسیم به قطعات و بخشهای متعدد

 تمندان یهودییکی از ثرو :گویندکرد، قرار دادند. میپولی که به عنوان قیمت پرداخت می

کی از بازیها بطور جالبی مقابله کند. بدین منظور نزد یتصمیم گرفت که با این مسخره

و ان، جهنم را از اپدران روحانی رفت و به جای خرید بهشت، طبق معمول مسیحی

ارزش و خریدار شد و پدر مزبور، آن را با قیمت ناچیزی فروخت، زیرا که جنس بی

 به فکر گر آمد و به تمام مسیحیان اعالم نمود که دیگرودی حیلهخریداری بود. اما یهبی

دهد!! نمی خرید بهشت نباشند زیرا که تمامی جهنم را خریده و کسی را به درون آن راه

 جهنم را با چند برابر قیمت قبلی، باز خرید! روحانی پشیمان گردید وپدر 

ها و اسناد قباله»بر ضد باصطالح  «لوتر»کس تاریخ خوانده باشد، از نهضت  هر

آگاه است. رهبران روحانی مسیحی، اختیار بخشیدن و گرفتن، آمرزش و  «آمرزشی

از رحمت حق را از آن  محروم ساختن و داخل کردن به رحمت خدا و یا دور نمودن

دانستند. برای این که مسیح به یکی از شاگردان خویش گفته بود: من کلیدهای خود می

ملکوت آسمانها را به تو خواهم داد. بنابراین هر چه را در زمین ببندی، در آسمان هم 
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بسته خواهد بود و هر چه را در زمین بگشایی در آسمان هم گشوده خواهد شد. )انجیل 

  .(19:16، متی

 رهایی عبادت از قید مکان

 بیان عبادت خدا و ارتباط با او، روش دیگری دارد. اما اسالم، در

ت، گری، مکان و تمامی مظاهر سلطه و نفوذ روحانیاسالم، عبادت را از بند واسطه

 آزاد کرده است.

دا تواند عبادت خمسلمان محراب است و هر کجا باشد، می همة روی زمین، برای فرد

 فرماید:را به جای آورد، قرآن، در این باره می

﴿                     ﴾ (115 /بقره). 

 مشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر کجا که روى آورید، همانجا قبله»

 «خداست
زمین برای من » فرماید:می نیز در بیان ویژگیهای خاص امت خود صپیامبر اکرم

گاه و پاک قرار داده شده است. افراد امت من به هنگام نماز، در هر جا سجده

 .1«بودند، نماز بخوانند

ن و این ویژگی عبادت اسالمی، مورد تحسین و ستایش فراوانی از سوی غیرمسلما

[ وفروال قفاس] ه یکی از آنهاحتی شخصیتهای دینی مختلف قرار گرفته است. تا آنجا ک

ان یده آنجلی عقامکان ندارد کسی برای اولین بار میان مسلمانان بیاید و از ت»گفته است: 

یستگاه ازده و متاثر نشود. شما در هر کجا باشید، یک خیابان پر رفت و آمد یا یک شگفت

دون بتان این خواهد بود که فردی ترین منظرة مورد مشاهدهآهن یا یک مزرعه، عادیراه

رامش گذارد و با آمترین خودنمایی و ریاکاری، فعالیت و کار همیشگی خود را کنار میک

 .«آوردنماز روی می و تواضع خاصی، در وقت معین، به انجام

________________ 
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ت نظیر در میان همة ادیان بود که وجدان استاد زکی عریبی، سرپرسنمایش بیهمین 

 اناتخشی از بیت تأثیر قرار داد. ببه اسالم گرائید، تح 1960را که در سال  یهودیان مصر

 چنین بود: «چرا مسلمان شدم»اش به عنوان او در سخنرانی

مگر  دم یا ظهر یا اوقات دیگر نشنیدمن را هنگام سپیدهمن هیچگاه صدای اذان مؤذ»

دا این که آن را همچون صدای خداوند که حق و باطل و حالل و حرام را از هم ج

کند. وقتی که در مسافرت است هدایت میه انسان را به راه رکردم ککند، احساس میمی

افتاد شدم و در طول راه و میان کشتزارها چشمم به شخص متواضعی میسوار ماشن می

با  وستاده دا ایخکه با لباسی کهنه و پاره و روی سجادة کوچکی و یا کنار آبراهی در برابر 

د ه من هم چنین نمازی بخوانم! و معتقطپید کخواند، دلم میخشوع و نیایش نماز می

ده جان بندگان شایسته دمی فسهای الهی در روز زمین است که درنگردیدم که اینها می

 .«شودمی
 بادتیعاسالم، عبادت را از محدودیتهای دست و پاگیر مکانی رها ساخت و در هیچ 

االتر ببور ایدة مزغیر از حج مکان خاصی در نظر نگرفت. آن هم به خاطر فوایدی که از ف

دم بنا ای که برای مربوده است. مانند گردهمایی جهان مسلمانان در اطراف نخستین خانه

در  که رهشده و در سرزمین زنده کنندة خاطرات ابراهیمی و یادبودهای محمدی... و غی

 ر حج بیان خواهیم داشت.بخش اسرا

 گری در عبادتآزادی اندیشه از قید واسطه

رای در آن هیچگونه شکاف و راه نفوذی بص بودن مکان عبادت در حج، با وجود مشخ

ا خدا وجود روحانیون در ارتباط فرد مسلمان ب ها ونفوذ روحانیت و مداخلة واسطه

 باشد.نداشته و از این نظر همانند سایر عبادات اسالمی می

مانند ازی بیعبادات اسالم نسبت به عبادات ادیان دیگر، امتی: 1گویداستاد عقاد می

تر های معتقد به آن از همه باالتر و مترقیدارند. زیرا که از لحاظ حقیقت و یا از نظر توده

________________ 

 .112سالم، ص حقایق اإل -1
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مراعات استقالل شخصی در مسائل درونی و  :هستند و این امتیاز آشکار عبارتست از

 باشد.معنوی آن هم با بهترین وجهی که در نظام هستی قابل تحقق می

ه بیازی نکلی، تکالیفی هستند برای وجدان مستقل انسان که  عبادات اسالمی به طور

 گری روحانیت ندارد.میانجیگری یک عامل خاص یا واسطه

جه آورد و هر کجا باشد، خداوند بدانجا توهر کجا وقت نماز شد، آن را به جا می

 دارد.

ای انهکند و هنگام حج به سوی خگیرد و افطار میدر خانه یا محل کار خود، روزه می

 ای نیست و در قربانی او کسی جز درماندگان ورود که متولیان را بر آن سلطهمی

نیت تشریفات روحا ش مقید بهرود، نمازبیچارگان حق ندارد. به نماز جماعت هم که می

، باشد، و امامت جماعت را هر یک از حاضران که همان لحظهنمی «مالیات محراب»و یا 

 :گویدگیرد. دینی که میبلی، شایسته دانسته شود برعهده میبا وجود عدم شناسایی ق

 وجدان وانسان موجودی مسئول است، بناگزیر عبادات آن هم بر پایة مالحظة کامل حق 

 نهاد آدمی و استقالل ارادة او استوار خواهد بود.

 ندگانبها که خود را بر عقیده مسلمان به خدا و طرز تلقی او، جایی برای این واسطه

گذارد، زیرا که اساس برداشت فرد مسلمان از خدا دو کنند باقی نمیخدا تحمیل می

 باشد:حقیقت می

 الف ـ اهلل، مافوق بندگان است

از نظر برتری و غلبه و سلطه و یکی از آن دو حقیقت اینست که خداوند متعال، 

هیچ چیزی  باشد. هیچ چیزی به او شباهت ندارد وتصرف، مافوق همة بندگان خود می

 افتد.مینت و ارادة خودش اتفاقی سو در قلمروش جز خوا گذارددر او تأثیر نمی

﴿                   ﴾ (18 /انعام). 

 .«باشدچیره است و حکیم و آگاه می او مافوق بندگان خویش و»

﴿              ﴾ (11 /شوری). 

 .«چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست»
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﴿                           

    ﴾ (اخالص). 

نزاده و  (گان استو مقصد توجه هم)نیاز بگو خداوند، یگانه است، اهلل، بی»

 .«ندارد همتایزائیده نشده و هیچ 
دگی و زن مخلوقات، مقهور ارادة او هستند. هیچکدام اختیار سود و زیان و مرگ همة

 و تجدید حیات خود را ندارند، چه برسد به اختیار دیگران!

ن به لمانارآن که نزد مساین برتری و تفوق الهی نسبت به آفرینش در یکی از آیات ق

 الکرسی معروف است، چنین نشان داده شده است:ةیوان آعن

﴿                                  

                             

                             

                           ﴾
 .(255 /بقره) 

[ است. ىت. زنده ]و[ تدبیرگر ]هست[ معبود راستینى جز او نیسخداوند ]است که»

از  است، گیرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمینغنودگى و خوابى او را فرا نمى

 آن اوست. چه کسى است که بدون حکم او در پیشگاهش شفاعت کند؟ گذشته و

 ستهواخداند و به چیزى از علم او جز به آنچه خود ]حال و[ آینده آنان را مى

دو  فظ آنحاو آسمانها و زمین را فرا گرفته است و  یابند. کرسىّ مىاست، احاطه ن

 .«آید و او بلند مرتبه بزرگ ]قدر[ استبر او گران نمى
 باشدب ـ خداوند با بندگان خود می

به خلق خود  [با وجود عظمت و علوی که داردحقیقت دوم این است که خدا ]

بیند، شنود، میآشکار و چه در نهان: میاست و هر کجا باشند با آنهاست، چه در  نزدیک

کند و دعا کننده را اجابت نماید به درخواست کننده عطا میکند، هدایت میتوجه می
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فرماید، او با وجود مقام واالیش نزدیک است و در عین نزدیکی، بلندمرتبه است. می

 ان شده است:عظمت و برتری او با نزدیکی و قابل دسترس بودنش در یک آیه کنار هم بی

﴿                           

                                    

                    ﴾ (4 /حدید). 

تیال اوست کسى که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید، آن گاه بر عرش اس»

ه را گردد و آنچشود و آنچه را که از آن خارج مىیافت. آنچه را که وارد زمین مى

هر جا که  -د. اودانرود، مىآید و آنچه را که در آن فرا مىکه از آسمان فرود مى

 .«کنید، بیناستا شماست. و خداوند به آنچه مىب -باشید
 فرماید:قرآن، رابطة انسان و خدا را از زبان ابراهیم تشریح نموده و می

﴿                     

                      

           ﴾  ( / 82-78شعراء). 

بم کند، و کسی که تغذیه و سیرا)آن خدایی که( مرا آفرید و هدایتم می کسی که»

میراند سپس زنده یا مبخشد و کسی که مرکند و چون بیمار شوم، بهبودم میمی

 .«ر روز دین فرو پوشانددشتباهم را کند و چشم دارم که گناه و امی
 فرماید:اش میهمچنین برای نشان دادن نزدیکی خود به بنده

﴿                                   

   ﴾ (16 /ق). 

ما  کند. واى به او مىدانیم نفسش چه وسوسهایم و مىبه راستى انسان را آفریده»

 .«به او از رگ جان نزدیکتریم
 فرماید:و باز می
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﴿               ﴾ (85 /واقعه). 

 .«نداریدز شما هستیم ولی شما بینش ما به او نزدیکتر ا»
زدیک و پرسید: آیا پروردگار ما ن آمد صاند که مردی نزد پیامبرروایت کرده مفسران

یه آق، این پاسخ سئوال فومناجات کنیم یا دور است تا صدایش بزنیم؟ در است تا با او 

 نازل شد:

﴿                        ...﴾
 .(186 /بقره) 

من  (ست کهپاسخ این ا)کنند، وقتی که بندگانم از تو راجع به من پرسش می»

خواند، اجابت نزدیک هستم و دعای درخواست کننده را به هنگامی که مرا می

 .«نمایممی
 صنکتة جالب در آیة فوق این است که در بیش از ده جای قرآن از رسول اکرم

راه هم «قل»ل آمده و پاسخ همة آنها با کلمة موضوعات مختلف به عم پرسشهایی در

 گردیده است. مانند آیات زیر:

﴿           ...﴾ (189 /بقره). 

 .«..در آن یقین اوقات است :، بگوکنند درباره بدر و هاللاز تو سؤال می»

﴿ ...           ...﴾ (219 /بقره). 

 .«پرسند: چه چیز انفاق کنند. بگو: افزون ]بر نیاز خود را[و از تو مى»

    ﴿زم بود در این جا هم گفته شود: ال طبق روش معمول آن آیات،

ه و خداوند به رسولش ولی اسلوب  آیه برخالف معمول شکل گرفت ﴾  قل

﴿سخ گوید و خود، شخصًا گفته است: دستور نداده است که به مردم پا   ﴾  و

ها این خواهد بود که وقتی و الهام اسلوب مذکور در وجدانها و اندیشه بنابراین داللت

ه ای میان خود و بندگانش قرار نداد، مثل اینست که به رسولش بگوید کخداوند واسطه
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من »که بگذار خودم به آنها بگویم که بل ،تو، مانند پاسخ پرسشهای قبلی، از قول من نگو

 .«نزدیک هستم
 خبرتان چه»کنند، به آنها فرمود: ند دعا میدید که یارانش با صدای بل صیکبار پیامبر

ا ر خوانید، بلکه دارید کسیاست؟ شما یک موجود ناشنوا یا غایب )و دوردست( را نمی

 .«و با شما است خوانید که شنوا و نزدیک استمی
ًعا َقِریًبا َوْهَو بَّك ْم َتْنُعوَن َسِم اِئًبان إِ اَل غَ  َواْرَ ُعوا َعَلى َ ْبف ِسك ْمن ِإبَّك ْم اَل َتْنُعوَن َ َصمَّ»
 «.َ َعك مْ 

 مبنای پذیرش، اخالص است

ر هذیرش پساس و مبنای سومین اصلی که اسالم در مورد عبادت مقرر نموده اینست که: ا

باشد. بنابراین حقیقت عبادت یک شکل عبادتی، اخالص دلها برای خدای تعالی می

 بدنی نیست، بلکه یک پدیدة درونی مربوط به قلب و اخالص جوشیدهظاهری یا نمایش

 باشد.از روح می

گی و اگر قلب مسلمان، در عبادتش اخالص نداشت و در فرمانبرداری از خدا یکرن

راند، به معنی که یک احمق بر زبان میوص نشان ندهد و آن را همچون الفاظ بیخل

دهد، چنانکه صورت آدابی خالی از محتوا انجام دهد، خداوند به خودش باز پس می

 دهد!های باطل و قالبی را پس میصراف سکه

 به این سخنان خداوند توجه کنید:

﴿                      ...﴾ (/5 بینه). 

 .«نداخالص دین، بپرستند و حنیف باشجز این دستور نداشتند که خدا را با »

﴿                           ﴾ 
 .(2 /زمر) 

ه سبت بتو نازل کردیم، پس خدا را با اخالص دین ن ما کتاب را بر حق به سوی»

 .«او عبادت کن
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﴿                     ﴾ (11 /زمر). 

 .«او خالص گردانم بپرستم و دین را برایرا ام که خدا من فرمان یافته :بگو»

﴿            ﴾ (14 /زمر). 

 .«گردانمپرستم و دینم را برای او خالص میمن خدا را می :بگو»
اند که در عبادات، جز به و خاورشناسان به اسالم برچسب زده بعضی از مبلغان

 کند!تشریفات و شکلها اهمیت نداده و به قلب و نیت و درون آدمی توجه نمی

اند، فقط ودهن با این که مسلمان نباز همان خاورشناسا پاسخ این اتهام را بعضی دیگر

 اند.اند، دادهبرای این که چنین دروغ زشت و جهل آشکاری را روا ندانسته

 در کتاب خود راجع به عقیده و شریعت اسالمی گفته است:گولدزیهر، 

 وعائر جای تردید نیست که اسالم یک شریعت است و گروندگان خود را به انجام ش»

سالمی الیم ادارد، با وجود این... قرآن که اولین منبع و مرجع تعآیینهای خاصی وا می

زشیابی دارد که پایة اعمال، نیت است و نیت و هدف را معیار اراست، با صراحت بیان می

 دارد و بیانگر آنست که اگر التزام کامل شریعت با کارهای خیر ودینی محسوب می

 .رحمت همراه نباشد، بسیار کم ارزش خواهد بود

﴿                             

                              

                              

                         

                                  

      ﴾ (177 /بقره). 

لیکن  نیکوکاری بدان نیست که روی به جانب مشرق و یا مغرب نمائید و»

نیکوکار کسی است که به خدا و روز آخرت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان 



 

 181  اسالمی در زمینة عبادتاصالحات 
 

آورد. و دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشان و یتیمان و مسکینان و راه 

نماز برپا دارد و زکات را ادا کند )هم چنان گذران و سائلین و بردگان بدهد. و 

اند که( هر گاه عهد بستند به آن وفا کنندگانند، و صابرانند در نیکوکاران کسانی

 .«و فقط آنانند راستگو و پرهیزکار ختی و در حین کارزار،سفقر و بینوایی و 
 1آمده استپرست فراهم حج نیز که از میان روشها و سنتهای اعراب بتدر مورد آیین 

  :به دلیل این سخن خدا که

﴿             ﴾ 

 (.34)حج/ 

یاد  ه استآنچه روزیشان کرد برای هر امتی آیینی قرار دادیم تا نام خدا را بر» 

 . «کنند

 باشد، قائل گردیده واین سنت می اهمیت بزرگی برای نیت و تقوا که الزمة صمحمد

 فرموده است:

﴿                       ﴾ ( / 37حج) 

رسد بلکه هرگز[ گوشتهاى آن ]قربانیها[ و نیز خونهایش به خداوند نمى]»

 .«رسدپرهیزگاریتان به او مى
 فرموده: چنان که در سورة غافر

﴿             ...﴾ (14 /غافر). 

 .«حالی که مخلصانه تسلیم او هستید پس خدا را بخوانید در»
 و در سوره حج فرمود:

﴿                  ﴾  (/32 حج). 

________________ 

ر داشته و پرستی عربی دونویسنده در این جا به خطا رفته است. اسالم، شعائر حج را از عادتهای بت -1

 به شرک آلوده نشده بود نگه داشته است. براهیم به جا مانده ویین افقط آن بخشی را که از آ
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ن خدا را بزرگ و محترم دارد این صفت دلهای اینست هر کس شعایر دی»

 .«باتقواست
 و در سورة شعراء فرمود:

﴿                      ﴾  

 .(89-88شعرا / ) 

در  رسانند، مگر کسی که با قلب سلیمروزی که نه مال و نه اوالد سودی را نمی»

 .«داوند حاضر گرددپیشگاه خ
حاکم است و از آن به برکت  این، طرز نگرشی است که بر ارزیابی امتیاز دینی مؤمن،

آموزشهای بازمانده از سنت، که تمام جوانب زندگی دینی و اعتقادی را فرا گرفته است و 

باشد و مالک نیز اصل معیار قرار دادن نیت و قصد و روحی که منبع الهام کارها می

های ای از انگیزهدهد؛ رشد یافته و در نتیجه، هر نمونهعمال مذهبی را تشکیل میارزش ا

 .1«سازدارزش میایی، عمل نیک را بیخودبینی با خودنم

گاه اساسی در اسالم و محل نظر و توجه خدای متعال و مالک قبول و بنابراین، تکیه

ها خداوند به پیکره»فرماید: در این باره می صباشد. پیامبررستگاری در آخرت، قلب می

 .2«کند. بلکه به دلهای شما نگاه مینگرد ..های شما نمیو قیافه

گردد و است که اگر اصالح شود، همة بدن اصالح میبدانید که در بدن، تکه گوشتی »

 .3«گراید و آن قلب استبه تباهی می اگر فاسد شود، همة بدن

 

 گوید:قرآن نیز می

________________ 

 ط دوم با مختصر دگرگونی. 31و  30، ص ةوالشریع ةالعقید -1

 به نقل از مسلم.« ِإنَّ اللَّهَ اَل َيْنظُرُ ِإَلى صُوَرُِكمْ وََأمْوَاِلُكمْ َوَلِكنْ َينُْظرُ ِإَلى قُلُوِبكُمْ َوأَْعَماِلكُمْ » -2

« ، َأَلا َوِهیَ اْلَقْلبُ اْلجَسَُد ُكلُّهُ، َوإِذَا َفَسدَتْ فَسَدَ لَُحتْ َصلَُح اْلجَسَُد ُكلُّهُوَِإنَّ ِفی اْلجََسدِ ُمضْغَة  إَذا صََأَلا » -3

 مورد اتفاق.
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﴿                       

                       

       ﴾ (34-31 /ق). 

 گــوییم:[ ایــن اســت]مى. شود نه دورک داشته مىو بهشت براى پرهیزگاران نزدی»

[ ]بــراى ، هــر توبــه کــار ]حــدّ[ نگاهــدار اســتشدید که خاصّآنچه وعده داده مى

مــان ]فر. کسى که در نهان از ]خداوند[ رحمان بترسد و با دلى توبه کــار پــیش آیــد

 .«دهیم:[ به سالمتى به آن در آیید. این است روز جاودانگىمى

 بول خداوندق عبادت مورد

 ن روحبدین ترتیب، اسالم، عبادت مورد پذیرش خداوند را از دیدگاه یک پیکره بدو

ای یرهنگرد، بلکه آن را توأم با نیت صادقانه قرار داده و روح اخالص را همچون شنمی

اندازد. سپس این روح شود، در آن به جریان میهای درخت سرسبزی روان میکه درساقه

شود و صاحب اش در خوی و کردار آشکار میدمی بارور شده، ثمرهجاری در نهاد آ

شزد سازد و از طرف دیگر حقوق مردم را به او گوعبادت را از طرفی متوجه حق خدا می

 د دارندکند. بنابراین هر نمازی در نزد خدا شایستة پذیرش نیست، زیرا نمازهایی وجومی

ند در مورد نماز ین جا است که خداوشوند و از اکه به روی صاحب خود کوبیده می

 فرماید:مقبول می

﴿                                

   ...﴾ (45 /عنکبوت). 

د و داریمباز  و نماز را برپا دارید و همانا نماز انسان را از هر کار زشت و منکر»

 .«همانا ذکر خدا از هر چیز بزرگتر است
کر، و و من به قول ابن تیمیه متضمن دور کردن شر و بدی یعنی فحشاء بنابراین نماز،

 تن آنجلب خیر و مطلوب یعنی یاد خدا است و دست یافتن به این مطلوب از دور ساخ

 مکروه باالتر است.
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ور دا، عین مطلوب است. دبدینسان ذکر خدا، عبادت اوست و عبادت قلب برای خ

گیرد. قلب موجودی است که ای که دارد، مورد توجه قرار میکردن شر نیز به خاطر نتیجه

جوید و هنگام روبرو شدن با شر، در پی دفع آن خواهد و میدارد و میحق را دوست می

ن آآید زیرا که باعث فساد قلب است. همچنانکه آفت کشتزار، باعث فساد محصول برمی

 است: گردد. و بدین جهت خداوند فرمودهمی

﴿                   ﴾ (10-9 /شمس). 

ا و کسى که آن ر د هر کس که نفس خود را تزکیه کرد،به تحقیق رستگار ش»

 .«فرومایه داشت، زیانکار شد

﴿                   ﴾ ( /15-14اعلی). 

اد یار خود را به تحقیق رستگار شد هر کس که نفسش تزکیه شد و نام پروردگ»

 .«کرد پس نماز خواند
 دا درخوقتی که نماز، نقش خود را در بیدارگری وجدان و استقرار خوف و مالحظه 

 نمازی عقیم و باشد، از دست بدهد،بدی میشتی و ز زخودداری ا نهاد آدمی که باعث

جان و فاقد حیات خواهد بود. در برخی از روایات حرکت و بیناقص همچون کالبدی بی

 آمده است:

 .«از بدی و زشتی نباشد، نماز نیست نماز کسی که بازدارنده»
ا ای که به تقوایی که قرآن حصولش ردر مورد روزه نیز همینطور است، یعنی روزه

 ه درجة مقبولیت نزد خدا نایل نخواهد شد:وعده کرده است، منجر نشود، ب

 ﴿                         

      ﴾ (183 /بقره). 

 امم اید روزه گرفتن بر شما واجب گردید همچنانکه برای کسانی که ایمان آورده»

 .«پیش از شما واجب گردید تا شاید تقوا پیشه کنید
دار باشند ولی زبان و حاصل نشود، شکم و فرج روزه نظر در صورتی که تقوای مورد

نتیجه روزه مردود و کوشش مربوط بدان بیدار نباشند، چه بسا که آن اندامها و قلب روزه
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ر و کردار دروغ دست بر هر کس از گفتا»باشد که:  صگردیده مصداق این سخن پیامبر

. و نیز این روایت 1«شتن او از خوردن و آشامیدن نداردندارد، خداوند نیازی به دست بردا

ا سبیند و چه بای نمیداری که از روزة خود، جز گرسنگی فایدهچه بسا روزه»که: 

بود  با توجه به این نکات .2«بردای نمیخوابی، بهرهنمازگزاری که از عبادت خود جز بی

کاری و حرام، همانگونه که مسلمانان صالح پیشین، به روزه داشتن و اجتناب از بیهوده

 ورزیدند.کردند که از شراب و طعام اجتناب میتوجه می

لکه فرموده است: روزه، فقط اجتناب از خوردن و آشامیدن نیست، ب  حضرت عمر

 شود.شامل دروغ و باطل و بیهودگی هم می

 خن روایت گردیده است.سنیز مانند این  از حضرت علی 

انت از دروغ و گناه، چشم و زب داری، باید گوش وجابر گفته است: هنگام روزه

 ی و روزدار باشند و از آزار خدمتگزار پرهیز کنی و متانت و آرامش خود را حفظ کنروزه

 صیام را با روزهای دیگر، برابر نگیری.

 عام است.روزه، خودداری از طدرجة  گوید: کمترینمیمون بن مهران می

اختن زکات و صدقه نیز همینطور است، یعنی اگر همراه با خودنمایی و ناراحت س

شود، گردد، مالی که از سوی شخص دارا به فقیر داده میارزش میفقیر باشد، فاسد و بی

ن باشد. ابمهم نیست و آنچه اهمیت دارد، درستی نیت و صفای اخالق و خلوص دل می

ر، گوید: کردارها اشکال و قالبهایی هستند که روحشان اخالص است. آیات زیعطاء می

 دهند:حقیقت مزبور را به روشنی نشان می

﴿                       ﴾ 
 .(263 /بقره) 

ای که اذیت به دنبال داشته باشد، از صدقهگفتار پسندیده و بخشش و گذشت، »

 .«نیاز و بردبار استبهتر است و خداوند بی
________________ 

 روایت از بخاری.« شََرابَهَُمنْ َلمْ يََدعْ قَوْلَ الزُّورِ َواْلَعَمَل ِبهِ فَلَيْسَ ِللَّهِ َحاجَةٌ ِفى أَنْ يَدََع َطَعاَمهُ وَ» -1

 .به روایت نسائی، ابن ماجه و حاکم -2
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﴿                        

                                   

                         

                          

                           

                        

   ﴾ (265-264 /بقره). 

ید [ از بین مبر[ و آزار ]رساندنهایتان را با مّنت ]نهادناى مؤمنان، صدقه»

روز  وکند و به خدا همچون کسى که مالش را براى نمایاندن به مردم انفاق مى

 وى آنرقیامت ایمان ندارد. پس داستان او مانند داستان سنگ صافى است که بر 

ت و[ اى بدان در رسید و ]سخآن گاه باران درشت دانهخاکى ]پاشیده باشند[. 

. و [ بر چیزى از دستاورد خویش دست ندارندصافش برجاى گذارد. ]ریا کاران

را  هایشان[ آنان که مالو داستان ]صدقات. کندخداوند گروه کافران را هدایت نمى

نفاق [ ابراى کسب خشنودى خدا و استوار داشتن دل خویش ]در مراتب ایمان

آن  نه براى است که بارانى درشت دا[ در پشتهکنند، مانند داستان باغى ]واقعمى

ت دانه [ باران درشهایش را دو چندان به بار نشاند. پس اگر ]آنببارد آن گاه میوه

کنید، ىماى ]برایش بس بود[. و خداوند به آنچه رسید، باران ریزههم به آن نمى

 .«بیناست

 برکت نیت صحیح

اش را به طور پنهانی و کند که تصمیم گرفت صدقهداستان مردی را نقل می صپیامبر

تحت پوشش تاریکی شب بدهد تا از خودنمایی در برابر مردم و انتظار ستایش و 

معروفیت نزد آنها در امان باشد، ولی به راه اشتباهی رفته و صدقه را در موضعی که 
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بخشید. اما صدق نیت و اخالص او سود بخشید و  ی که سزاوار نبود،سباید و به کنمی

 اش هدر نرفت.عملش را مبارک ساخت وصدقه

د ن بایمردی گفت: م»نقل کرده است که:  صبخاری از قول ابوهریره و او از پیامبر

ب ای را برداشت و اشتباهاً آن را به یک دزد داد، مردم گفتند: امشای بدهم و صدقهصدقه

ن اد )ایدصدقة دیگری خواهم  خدایا تو را شکر گزارم واو گفت: به یک دزد صدقه داد!

وسپی راش را برد و به یک روسپی داد! گفتند: امشب به یک بار اشتباه شد!!( ... صدقه

 شود؟ حتما صدقة دیگریصدقه داده است! گفت: خدایا تو را سپاس باد چرا چنین می

امشب هم  تمند گذاشت! گفتند:خص ثرواش را برد و در دست یک شخواهم داد. صدقه

کن ات به دزد مم! وقتی که خوابید، در خواب شنید که: صدقهبه یک ثروتمند صدقه داد

ء ات به روسپی شاید سبب خودداری او از فحشااست او را از دزدی باز دارد و صدقه

 .«ایدو از ثروتی که دارد، انفاق نمگردد و ثروتمند نیز از کار تو عبرت گرفته 
آموخت که اخالص، سرچشمة خیر و معیار پذیرش با چنین داستانهایی می صمبرپیا

 است.

 کارها به نیتها بستگی دارند

راه  جرت دربارة نماز، روزه و صدقه گفتیم، دربارة حج، تالوت قرآن، جهاد، ه آنچه در

 کند.عمل شرعی که از سوی خداوند مقرر گردیده است نیز صدق می هر دین و

داشت، از ام قیس که دوستش میباسم  به خاطر زنی صمانان زمان پیامبریکی از مسل

مکه به مدینه هجرت نمود و آشنایانش او را مهاجر ام قیس نامیدند و پیامبر در این مورد 

بعضی از محدثان آن را یک چهارم یا یک سوم، یا نصف  ،گفتار جامعی ایراد فرمود که

 یح خود را با آن آغاز کرده و بدین قرار است:و امام بخاری صح ،1انداسالم خوانده

________________ 

گفته است: در سخنان ائمه، این حیث بطور متواتر مورد تمجید و قدرشناسی قرار « الفتح»حافظ در  -1

تر و مفیدتر از این حدیث وجود ، حدیثی جامعتر، غنیگوید: در احادیث پیامبرگرفته است. ابوعبداهلل می

د و عبدالرحمن بن مهدی شافعی ـ بنابر سخنی که البوطی از او نقل نموده ـ و احمد بن حنبل، علی ندار
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ُ  ِ النِّ َّاِت َوِإبََّما ِلك لِّ » ِإَلى اللَِّه  ْن َكاَبْ  ِهْجَرُتهُ ا َبَوى َفمَ ِرٍئ  َ اْ  ِإبََّما اأَلْعَما
ِو اْ َرَ ة  ُنْبَ ا ُیِص ُبَها َ ِلِهْجَرُتُه  اَبْ كَ ْن َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه َو َ 

  .«َیَتَزوَُّجَها َفِهْجَرُتُه ِإَلى َ ا َهاَجَر ِإَلْ ِه

کارها به نیتها بستگی دارند و هر کس صاحب چیزی است که قصدش نموده »

است کسی که به سوی خدا و رسول هجرت کند، هجرتش در جهت خدا و 

 رت کند،ای دنیوی و یا ازدواج با زنی هجرسول خواهد بود و آن که برای بهره

 .«هجرتش در همان جهت ارزش خواهد داشت
شگفت اینست که بعضی از خاورشناسان در صحت این حدیث که علمای اسالم به 

اند، به ادعای این که از نوع آحاد )حدیث منفرد( است، ای قبولش کردهصورت ویژه

  .1اندتردید نموده

در اسالم، تنها به این  «نیت»اموش کرده است که ارزش و پایگاه این خاورشناس فر

و بر تصریحات و احادیث فراوانی استوار است که روی هم، یقین  2حدیث متکی نبوده

                                                                                                                         

بن المدینی، ابوداود، ترمذی، دارقطنی، حمزه و کتانی اتفاق دارند که این، یك سوم اسالم را تشکیل 

شود و نیز رد میاند یك چهارم آن را. ابن مهدی گفته است: در سی شاخة علم وادهد و بعضی گفتهمی

گفته است: شایسته است که این حدیث در سرآغاز هر بابی قرار گیرد و شافعی گفته است: در شصت 

 باب دخیل و مطرح است.

روی( کرده باشد که برداری )همراه با زیادهخن علمای سنت بهرهسرسد که این خاورشناس از به نظر می -1

صحیح نیست )ضعیف است( و از   جز از طریق عمر ص رگویند: روایت این حدیث از قول پیامبمی

نیز فقط روایت علقمه بن وقاص اللینی و از طریق او، به روایت محمدبن ابراهیم التمیمی و  طریق عمر 

ی هم حدود دویست روایت یا بیشتر از او، به روایت یحیی بن سعید األنصاری، صحیح است و از یحی

 آمده است.« الفتح»اند چنانکه در هفتصد روایت شمردهها تا حدود وجود دارد و بعضی

در بیان معنی این حدیث، روایات متعددی وارد شده است که به مطلق »گوید: می« الفتح»ابن حجر در  -2

و حدیث « یُْبعَثُونَ عََلى ن یَّات ه مْ»وند، مانند حدیث عایشه و ام سلمه که مسلم نقل کرده شنیت مربوط می

اللَّهِ ِهَی الْعُلَْيا فَهُوَ ِفی سَبِيِل  مَْن َقاتََل ل تَُکوَن کَل َمةُ »و حدیث ابوموسی « وََلک ْن ج َهاد  وَن یَّة »ابن عباس 

که احمد « أعلم بنيته رب قتیل بین الصفین اهلل»که این هم مورد اتفاق است و حدیث ابن مسعود  :«اللَّهِ
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مند از و این که هر کسی بهرهباشند، ها میقطعی نسبت به این که اعمال وابسته به انگیزه

و اگر برای نمونه، کتابی همچون  دهندشود که نیت کرده باشد، به دست میچیزی می

بینیم که درباره ارزش و اهمیت حافظ منذری را به دست بگیریم می «الترغیب والترهیب»

بارة برحذر  نیت صحیح، یازده حدیث و در مورد ترغیب به اخالص، سیزده حدیث و در

داشتن از خودنمایی، بیش از سی حدیث روایت کرده است. این مجموعه از احادیث و 

 باشند.اند، سند یقین به ارزش نیت در اسالم میآن آمدهنظایر آن باضافة آیاتی که در قر

 ای که خود تعیین کرده استعبادت خدا فقط با شیوه

 باداتچهارمین اصلی که اسالم بدان فراخوانده است، این است که فرد مسلمان در ع

 بادت،عخویش از حدود تعیین شده پیروی نماید. بنابراین کافی نیست که فقط مقصود 

شکل و  باید عبادت خدا باشد و کسی یا چیزی غیر از او موردنظر نباشد، بلکه میخدا با

ز روی باشد که خود مقرر داشته وپسندیده است، نه به صورتهائی که مردم اکیفیتی 

 آورند.هوسها و پندارها پدید می

 فرماید:خداوند می

﴿                                  

 ﴾ (110 /کهف). 

الح پس هر کس به لقای پروردگارش امیدوار است باید نیکوکار شود و عمل ص»

 .«انجام دهد. و هرگز در پرستش خداوند احدی را با او شریک نگرداند

﴿                               

      ﴾ (112 /بقره). 

                                                                                                                         

ئی نقلش که نسا« َوهُوَ الَ يَنْوِى ِفى غََزاتِهِ إِالَّ عِقَاال  فَلَهُ مَا نََوىمَنْ غََزا »روایت کرده است و حدیث عباده 

  «.شودها دشوار و طوالنی مینمونه نموده و غیره که بیان همهء
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وکار آری کسی که تسلیم امر پروردگار گردید و روی به جانب او نمود و نیک»

گشت اجرش نزد پروردگارش خواهد بود و او را هیچ خوف و هیچ حزن و 

 .«نخواهد بود (در دنیا و آخرت)اندوهی 

﴿                     ﴾  (/125 نساء). 

تر است از کسى که نیکوکارانه روى خویشتن به سوى و چه کسى نیک آیین»

 .«خدا نهاد
ورزی نسبت به خدا، به عمل صالح سفارش نخست، در ضمن پرهیز دادن از شرکآیة 

زم صانه در برابر خدای سبحان، الان را همراه تسلیم خالکند و دو آیة دیگر، احسمی

را  دانند. بدین ترتیب کسی که روی خود را با اخالص تمام متوجه خدا کرده و کسیمی

اما این رزیده است. وعبودیت خود، اخالص  گیرد، در دین واو شریک نمیعبادت در 

﴿خصوصیت بدون تحقق احسان    ﴾  باشد. صالح، کافی نمیو انجام عمل

م ه مردکاحسان و عمل صالح این است که از راه معین شده به وسیلة خداوند نه راهی 

خداوندا »فرمود: می  قرب جوید. حضرت عمربن خطابتاند، به سوی او بوجود آورده

ار ری قردر آن سهمی برای دیگ همة عمل مرا صالح قرار ده و برای خود خالص گردان و

ه کین سخن خدایتعالی در ا «أحسن العمل»یل بن عیاض هم، برای توضیح فض. «نده

﴿فرماید: می        ﴾ ،ترین و خالص گفته است منظور از آن

علی، خالص بودنش چیست و صحیح از او پرسیدند: ای ابوباشد. ترین عمل میصحیح

 شود و اگرولی صحیح نباشد، پذیرفته نمیاشد بودنش چه؟ پاسخ داد: اگر عمل خالص ب

و  شود و تنها در صورتی پذیرفتهصحیح باشد، اما خالص نباشد، باز هم پذیرفته نمی

د و صحیح باشد. خالص بودنش آنست که برای خدا باش مقبول خواهد بود که خالص و

ل رسو ودا صحیح بودنش اینکه از روی سنت انجام گیرد، یعنی با روش معینی که نزد خ

 پسندیده و مقبول است. 

اسالم این را که مردم چیزی را بدون اجازة خدا جزء دین قرار دهند، نوعی شرک 

محسوب داشته و کاستن و افزودن بر دین یا تغییر دادن آن را از جمله بدعتهای مردود 
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که من ای نماز بخوانید بگونه»دربارة نماز فرموده است:  صشمرده است، چرا که پیامبر 

  .2«مناسک خویش را از من فرا گیرید»، و راجع به حج فرموده است: 1«خوانممی

 و از هر گونه نوآوری در زمینة دین و عبادت برحذر داشته است:

 .3«َفِإنَّ ك لَّ ُ ْحَنَثة  ِ ْنَعة  َوك لَّ ِ ْنَعة  َضاَلَلة  »
 .«ردود استای پدید آورد، مو تازه مسائل ما چیز بیگانه هر کس که در»
 .«ایم، مردود استه ما دستور ندادههر کس به چیزی عمل کند ک»

دار رخوراالیی بمین، هر چند که از پایگاه علمی وبنابراین، هیچیک از امامان مسل

ارند و که د باشند، و هیچکدام از مجامع علمی و تحقیقاتی و مراکز فرهنگی با هر عظمتی

ین ای در دان، حق ندارند که عبادت و آیین تازههیچ گروه بزرگ یا کوچکی از مسلمان

مان ه در زکفیتی خدا ابداع نمایند و یا چیزی بر عبادت پیشین بیافزایند و یا آن را از کی

ساز گزار و آیینداشته است، دگرگون سازند، زیرا که فقط خداوند، قانون صرسول خدا 

و وی و خوبی ما هم در پیراست، پیامبر ابالغ کننده و ما فرمان برداریم و خیر 

 فرمانبرداری است:

﴿                             

    ﴾ (31 /آل عمران). 

دارید، از من پیروی کنید خدا نیز شما را دوست اگر خدا را دوست می :بگو»

 .«گناهانتان را بیامرزد که خدا، آمرزندة مهربان است بدارد و

________________ 

 روایت بخاری.« َصلُّوا َکَما َرَأیُْتُمون ی ُأَصلِّی» -1

 روایت ازنسائی« خُُذوا عَنِّی مَنَاس َککُمْ» -2

به نقل ازروایت « مَْن َعم لَ َعَماٍل لَیَْس عَلَیْه  أَْمرَُنا َفُهَو رَد « »دََث ف ى َأمْر َنا مَا لَیَْس م نْهُ فَُهَو رَد  مَْن َأحْ» -3

 مسلم و دیگران.
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است: اول  اصل مجموعة دین، عبارت از دو»گوید: می /احمد حرانی سالمشیخ اإل

 است، آنکه جز خدا را نپرستیم و دوم آنکه خدا را جز با روشی که خود معین کرده

 نپرستیم و او را با بدعتها عبادت نکنیم. چنانکه فرموده است:

﴿                                  

 ﴾ (110/کهف). 

لح پس هرکس به لقای پروردگارش امیدوار بود باید نیکوکار شود و عمل صا»

 .«اوند احدی را با او شریک نگرداندانجام دهد و هرگز در پرستش خد
 واست: شهادت به اینکه معبودی جز خدا نیست  ین به معنی تحقق شهادتینو ا

 فرستادة اوست. صشهادت به اینکه محمد

 پس، اواًل: باید غیر خدا را عبادت نکنیم.

یق و رسول و ابالغگر فرمان اوست و بر ماست که سخن او را تصد صثانیًا: محمد

د و درآمدات نه ما نشان داده و از عبادستورش را اطاعت نماییم. او روش عبادت خدا را ب

 ست.االلت ضو ابداعی باز داشته و اطالع داده است که ایجاد پیروی از اینگونه چیزها 

 فرماید:خداوند می

﴿                               

      ﴾ (112 /بقره). 

وکار آری کسی که تسلیم امر پروردگار گردید و روی به جانب او نمود و نیک»

گشت اجرش نزد پروردگارش خواهد بود و او را هیچ خوف و هیچ حزن و 

 .«نخواهد بود (در دنیا و آخرت)اندوهی 
عنی ه مک تسلیم و اسالم در برابر خدا، که مفهوم اصل اول و احسان این آیه متضمن

 باشد.اصل دوم در کالم ابن تیمیه است، می

هراسیم و جز بر خدا توکل ننماییم و به ه و ما همانگونه که وظیفه داریم از غیر خدا ن

غیر او متمایل نباشیم و تنها از او یاری بخواهیم و عبادتمان فقط برای او باشد، به همین 



 

 193  اسالمی در زمینة عبادتاصالحات 
 

بگیریم. حالل چیزی  قو از او سرمشاطاعت و پیروی نموده  صسان موظفیم که از پیامبر

است که او حالل دانسته و حرام آنست که او حرام کرده و دین همانست که وی تعیین 

 .1«کرده است...

 دلیل سختگیری اسالم در منع بدعت

بداع اری از آوردن چیزهایی به نام دین، بدون اجازة خدا و جلوگی اسالم با تحریم پدید

نخوردة او آورده دست و به خدا، غیر آنچه که وحی اصیلروشهایی برای تقرب جستن 

فته نهایت بزرگی از خود نشان داده است و تا آنجا پیش راست، حکمت و دوراندیشی بی

ر آتش با صراحت و قطعیت اظهار نموده که هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی د است که

 است.

را به طور آشکار و با ختگیری خواند، حکمت این سیان را میکسی که تاریخ اد

 یابد.وضوح تمام در می

 چگونه بدعت، همة ادیان را به تباهی کشید؟

وان میان پیر ای است که شیطان از طریق آن، به آرامی دربدعتگذاری در دین، روزنه

ن ها و عباداتشاکشانیده، اندیشهرده، دین و زندگیشان را به تباهی کهای متعدد نفوذ آیین

ن ود ایمخهیچ پایه و بنیادی در زندگی اعتقادی آنان را از گزند  ه ورا ویران ساخت

 ست.هایی از فساد را بروی آنها گشوده است که هرگز نتوانند بنگذاشته...  و دریچه

پرستی برملتها و حتی کسانی که اهل کتاب از طریق بدعت بود که  شرک و بت

ار دا قرخرا بدون دلیل، همتای  آسمانی بودند، هجوم آورد و باعث گردید که چیزهایی

 دهند.

دها و بن و از راه بدعت بود که وسواس و افراط در دین راه یافت و سختی و زحمت

تراع ینی اخشعائر و آداب د زنجیرها، پیروانش را فرا گرفت. مردم، انواع رنگارنگی از

 باشند.فرسا میکردند که همة آنها مایة دردسر و ظلم و تکالیف طاقت

________________ 

 171و  170، ص ةالعبودی -1
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ا را ند، دنینعمتهای حالل خدا را حرام شمردزیورها و ریق بدعت بود که غالیان، از ط

یدایش یال پخبه نام دین رها کردند و آبادیها را با ادعای ایمان، تخریب نمودند و به 

 دادند! روح، بدن را آزار

 سیاریبدر اثر همین بدعتها بود که تحریفات سهمناک و انحرافات زشت و رسوا در 

راهه نیا، بیشان در زندگی دسعی»کسانی عامل این بدعتها بودند که  یان روی داد واز اد

 .«کنندمیکنند که دارند کار خوبی ای مصرف شد و خیال میرفت و در جهت بیهوده
ت در ابداع رهبانیت از طرف مسیحیان و خصایص آن از قبیل افراط، سکافی ا

دقت کنیم تا دریابیم که اندیشة بشر  فطرتو گریز از  سختگیری، ظلم به طبیعت انسانی

به پیوند الهی چنگ نزند، و از نور هدایت او برخودار  در صورتی که تنها حرکت کند، و

افتد و با عدالتی میشود و چگونه به سرگردانی و بینباشد چگونه به انحراف کشیده می

ترین حماقتها و بزرگنزدیکی به خداست،  ،اش به خیال خوداینکه خواست و انگیزه

 .1شودنادانیها را مرتکب می

سنگها و  بینیم که چگونه بتها را معبود گرفتند وهمچنین مشرکان عرب را می

زاری زیرا که پایة حقیقی شرک هم بدعتگزدیک شوند! نها را پرستیدند تا به خدا مجسمه

ختند پردااست و چگونه تحت تأثیر شیاطین به تحریم حیوانات و محصوالت حالل خدا 

ینشان تا د و حتی ذبح فرزندان جگرگوشة خود را وسیلة تقرب به خدایان خیالی پنداشتند

ه بمرد،  ورا به انحطاط گرفتار سازند. و حاضر شدند که زن را به وارونگی و خودشان 

این  صورت لخت مادرزاد، بدون احساس شرم و پروایی به گردخانة خدا بچرخند و با

 ب به خداوند داشته باشند؟! عمل خود، گمان تقر

جا خوانید،... آنهایی از این بدعتها و تحریمهای خودسرانه را میدر سورة انعام نمونه

 فرماید:که می

________________ 

اهیم خاصرنشان خو« تعادل میان مادیت و معنویت»گرایی را ضمن بیان اصل هایی از این افراطنمونه -1

 کرد.
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﴿              

                            

                          

                        

                           

                         

                         

                                  

           ﴾ (140-137 /انعام). 

راسته فرزندانشان را آو بدینسان شریکانشان براى بسیارى از مشرکان، کشتن »

اگر  وزند. جلوه دادند تا آنان را نابود کنند و تا دینشان را بر آنان مشتبه سا

بندند، دادند. پس آنان را با افترایى که مىخواست آن را انجام نمىخداوند مى

[ رفو به گمان خویش گفتند: این چهارپایان و زراعت ممنوع ]از تص .واگذار

ت که گر اسما بخواهیم، نباید آن را بخورد. و چهارپایانى دی هستند و جز کسى که

 قت سر]سوار شدن بر[ پشت آنها حرام است و چهارپایانى ]دیگر[ است که ]به و

[ اىه ]سزبرند. ]خداوند[ ب[ نام خدا را از روى افترا بر او، بر آن نمىبریدنش

 کم ایند: آنچه در شو گفتن، .بستند به آنان جزا خواهد دادافترایى که بر مى

و  است. [ است و بر زنانمان حرامچهارپایان است، براى مردان ما خاّص ]و حالل

ان به [ بیانش[ آنان در آن شریکند. ]خداوند[ در قبال ]همیناگر مرده باشد، ]همه

انى دند کسبه راستى زیانکار ش. آنان جزا خواهد داد. بى گمان او فرزانه داناست

وند ر خدابرا از روى بى خردى، ناآگاهانه کشتند و از روى افترا  که فرزندانشان

ز اده و شآنچه را که خدا به آنان روزى داده بود حرام شمردند. بى گمان گمراه 

 .«راه یافتگان نشدند
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 زریم ادادی خویش را تح کسانی که فرزندان خود را ناآگاهانه کشتند و روزی خدا

 کارند، آنها گمراه شدند و راه نیافتند.روی افتراء بر خدا کردند، زیان

 میدان ابداع و ابتکار نیست دین،

ه و نوآوری دین نیست، زیرا که دین از سوی خدا تعیین شد عرصة و زمینة بدعت و

گرایان و توجیه دستبرد باطل وکاران و تحریف افراطیان هودهباید از بازیگری بیمی

ای تردهمور دنیوی تا حد زیاد و در سطح گسا و ااما دنیخردان پاک و پیراسته بماند. بی

جهت دینباشد. بعرصة واقعی ابداع و نیازمند پذیرفتن تنوعات و ابتکارات و نوآوریها می

ان از تماعشوقتی که مسلمانان به انحطاط گرائیدند و حالشان خراب و کارشان تباه و اج

 جمد ود: در امور دنیا منهم پاشیده گردید، جریان کار کامالً واژگون و معکوس ش

 د وداشتنهمچون سنگ یا بدتر از آن، ساکن و سخت شدند و دست از ابتکار و اختراع بر

ن، دینة شعارشان این شد که نسل اول برای نسل بعدی چیزی ننهاده است!! اما در زمی

 دلیل را اختراع  ابداع کردند.های عبادی خودسرانه و بیانواع شکلها و گونه

 یم بدعت در اسالماثر تحر

از  صبرسفارش به پیروی از تعالیم پیام زمینة عبادت و سختگیری در تحریم بدعت در

ش و سوی اسالم، باعث محفوظ ماندن عبادات مسلمین از تحریف و دگرگونی و افزای

 کاهش گردید.

 ترتیب عبادات اسالم، از نظر محتوای خود در همة مذاهب اسالمی یکی است:بدین

ها و ن گفتههمیتاکنون،  صاز روزگار پیامبرشیعیان و سنیان  و د همة مسلماناننماز، نز

روز، شود. در هر شبانهحرکات مخصوصی بوده است که با تکبیر آغاز و به سالم ختم می

تی، و هر رکع رکعات هر نمازی نزد همگان معین است پنج نماز وجود دارد و تعداد

ی، واحدی نزد همگان دارد و برای هر نماز تالوت و ذکر و رکوع و سجود مشخص و

 باشد.یمشرایطی مورد اتفاق از قبیل طهارت، پوشش بدن و توجه به قبله و ... مقرر 



 

 197  اسالمی در زمینة عبادتاصالحات 
 

جا  وز بهروزه نیز از سوی همة مسلمانان در ماه رمضان به مدت سی یا بیست و نه ر

 یابد.ه میشید ادامغروب خور دم، آغاز شده و تاهشود و هر روز از سپیدآورده می

ست و همچنین زکات و حج که هر کدام عبادات معین و تمام جزئیات آنها معلوم ا

 اند.رسول خدا روایت نموده با تواتر قطعی از نسلی از نسلی

را باشد، زیاین، امتیازی برای عبادت اسالمی است که هیچ دین دیگری واجد آن نمی

 وتولیان مروزگار و گرفتار تحریف وم مورد هجتمامی آیینهای عبادی در ادیان مختلف، 

ه به است ک کسی پیدا نشده بازیگریهای رهبرانشان و افراط و تفریط مردم قرار گرفته و

را که  یبند باشید و چیزیبه حد و مرزی که خدا معین کرده است، پا :گزاران بگویدبدعت

 شمارید!نخواسته و اجازه نداده است از پیش خود در نیاورید و جزء دین ن او

گزاران و تحریفگران توانست در ادیان تحریف شده گذشته با بدعتمگر کسی می

ر نها همخالفت کند؟ در حالی که کلیدهای بهشت و ملکوت آسمانی به دست آنهاست! ای

سازند و هر مند میکه را بخواهند از رحمت خدا محروم و هر که را بخواهند از آن بهره

 توانند به فروش رسانند!ا که بخواهند، میمقدار از زمینهای بهشت ر

لکه اسالم، احتکار و انحصار اسرار ملکوت را به یک قصر خاص محدود نکرده، ب

ه ب ده وار داعبادت را به دست همة مسلمانان سپرده و ایشان را مسؤول پاسداری از آن قر

گزار است که پیرو باشند و بدعت نگذارند و دست هر بدعت همگان سفارش نموده

 خواهد باشد.تحریفگری را ببندند، هر که می

بینیم که به دست خود می گیریم،هنگامی که برای نمونه آیین مسیحیت را در نظر می

مسیحیان دگرگون و منسوخ گردیده و اصلی را که مسیح بوضوح بر آن تصریح کرده بود، 

گوشت . در نتیجه، نمودن، زیرپا نهادند ی کامل کردن آمده است نه برای نقصکه برا

روز یکشنبه را قرار دادند و ختنه و غسل  ،خوک را حالل شمردند و به جای روز شنبه

خواند، آنها به المقدس نماز میگذاشتند و با آنکه مسیح، به سوی بیت جنابت را کنار

سوی مشرق نماز گزاردند، مسیح هیچ صلیبی را تقدیس نکرد ولی آنان صلیب را تقدیس 

 گیرند، نگرفته و مقرر نداشته وای را که اینها میمودند، عیسی هیچگاه روزهو پرستش ن
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سفارش نکرده است و آنها خودشان با این شماره، تعیینش نموده و به فصل بهار 

رومی، دست به افزایش  اند و در عوض انتقال آن از ماههای هاللی به ماههایانداخته

ی نهایت پاکی و نظافت و پیراستگی بود، خود را اند و با آنکه مسیح دارامدت روزه زده

با آن مبارزه کنند! اما  و به نجاستها آلودند و با اینکار خواستند آیین یهودی را تغییر دهند

و با گروههای  نزدیک شدند پرستاندر نهایت، آیین مسیح را تغییر داده به فالسفه و بت

این  .1ا بر علیه یهودیان کمک بگیرندتوافق کردند تا خرسندشان سازند و از آنه مزبور

 مسیحیت است و آن اسالم!...

چیزهایی غیر از آنچه کتاب و سنت معین البته بعضی از مسلمانان در بعضی وقتها، 

اند که حق را اند، اما در هر زمانی با کسانی مواجه بودهاند، در دین خود ابداع نمودهکرده

ست بازشان گردانیده سنت را احیا نموده و بدعت را در میانشان آشکار ساخته و به راه در

، به این خود صاند و این مصداق تحقق وعدة خداوند است که با زبان پیامبربیرون رانده

در ابتدای هر صد سال، کسی را از این امت خداوند، »امت نوید داده است که: 

  .2«انگیزد تا دین را احیاء کندبرمی

کرد، فرو بدان عمل می صمن چیزی را که رسول خدا فرمود:می  حضرت ابوبکر

 ترسم اگر موردی از دستورات او راانجام خواهم داد، زیرا که می نخواهم گذاشت و

 نادیده بگیرم، گمراه شوم.

فرمود: ای مردم روشها و سنتها برای شما نیز به مردم می حضرت عمربن خطاب 

از چپ  گری بر دیگران،اما شما به خاطر سلطهتعیین گردیده و تکالیفتان مقرر شده است، 

 اید.و راست آشکارا سنتها را ترک نموده

د و ابن مسعود گفته است: ای مردم، بدعت نگذارید و خود را به سختی نیافکنی

آنچه  شناسید، بپذیرید وفقط مستلزم احکام گذشته باشید، آنچه را می موشکافی نکنید و

 ده است، رها کنید.شناسید و تازه در آمرا نمی

________________ 

 2، ج 270اللهفان، البن القیم، ص  ةإغاث -1

 «ِإنَّ اللَّهَ يَْبَعثُ ِلهَِذِه اأُلمَّةِ َعلَى رَْأسِ ُكلِّ ِمائَةِ َسنَةٍ مَْن ُيجَدِّدُ َلَها ِديَنهَا» -2
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 بارة این آیه:  همچنین از حسن در

﴿                         

      ﴾ ( /183بقره). 

ر بنکه اید روزه گرفتن بر شما واجب گردید همچناای کسانی که ایمان آورده»

  .«امم پیش از شما واجب گردید تا شاید تقوا پیشه کنید
 ز شماانقل شده است که گفت: خداوند، روزة ماه رمضان را برتمام کسانی که پیش 

وزه که ر بودند، مقرر کرد اما یهودیان سرپیچی کردند و مسیحیان هم آن را به زمانی

 سیار ازل اندک برطبق سنت، بر عمل بزوده است که: عمتر بود، انداختند و افگرفتن آسان

 روی بدعت برتری دارد.

مد و فت و پس از حوقتی که عمربن عبدالعزیز بر خالفت بیعت گرفت، روی منبر ر

س از پ ست وو کتاب شما، پیامبر و کتابی نی صای مردم، بعد از پیامبر»ثنای خدا گفت: 

ه لی کانید که چیزهای حالسنت شما، سنتی و بعد از امت شما، امتی وجود ندارد، بد

چه ت و آنکتابش حالل شمرده تا روز قیامت حالل اس خود، در صخداوند از زبان پیامبر

شید گاه باحرام شمرده، تا روز قیامت حرام است. آ صرا در کتاب خود و از زبان محمد 

 ،یستمده و قانونگزار نکه من نظردهن باشم. بدانیدت میگزار نیستم و پیرو سنبدعت که من

 .«بلکه اجرا کننده هستم
گزاری و عتموضع خلفا و زمامداران اسالمی اینچنین بوده است: پیروی از دین، نه بد

 اجرای شریعت، نه پدید آوردن شریعت و قانون.
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خواست در زمینة عبادت مردم نمایان پیشوایان اسالمی نیز در برابر هر بدعتی که می

چیز کوچکی به نظر برسد، چون کوچک به بزرگ شود، ایستادند، گرچه بدعت مزبور 

 .1شوندتولید می های ناچیزشود و بزرگترین آتشها از جرقهمنتهی می

ندم؟ ام ببمردی پیش امام مالک آمد )در مدینه( و گفت: ای ابوعبداهلل! از کجا احر

م احرا صالحلیفه )محل احرام اهل مدینه(، همان جایی که رسول خداپاسخ داد: از ذی

، ندم. گفت: این کار را نکناحرام بب صخواهم از مسجد پیامبربست. او گفت: من می

کار  فت: اینخواهم از کنار قبر پیامبر احرام ببندم! )چه اشکالی دارد؟( امام گگفت: من می

مسافت ترسم گمراه شوی! مرد گفت: اینکه گمراهی ندارد! تازه چند میل بررا نکن که می

از  ر فضیلتنم؟! گفت: چه گمراهی از این باالتر که تو خیال کنی دکاحرام، اضافه می

 فرماید:ام که میای؟ من این سخن خدا را شنیدهپیشی گرفته صپیامبر خدا 

﴿ ...                          

 ﴾ (63 /نور). 

تنه یا عذاب دردناک به ف کنند، از گرفتاریکسانی که از دستورش تخلف می»

 .«بترسند!
 صمبرخواست از بهترین مکان شهر مدینه، یعنی مسجد پیاآن مرد، میبینیم با آنکه می

کاست، داد و چیزی نمیو محل قبر او احرام ببندد و کاری زیادتر از حد واجب انجام می

 نکه ایندهد، به خاطر ایحتمال گمراهی در دنیا و عذاب آخرت را میامام مالک برای او ا

کنندة تصور فضیلت برای خود و انتساب کوتاهی به عمل رسول خدا تواند تلقینعمل می

 باشد. ص

________________ 

 هءاند که از جملدین تألیف گردیده مخالفت و انکار بدعتها ایجاد شده در کتب متعدد قدیم و جدید، در -1

لیس »از شیخ علی محفوظ و « االبداع»از شاطبی و « االعتصام»از طرطوشی و « البدعالحوادث و» آنها:

 باشند.از شیخ محمد غزالی می« سالممن اإل
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دید نی( پامام مالک همچنین گفته است: هر کس در میان این امت، چیزی )از امور دی

 ه دینب صواقع چنین پنداشته است که رسول خداآورد که قبالً وجود نداشته است، در 

﴿فرماید: است، زیرا که خداوند میخیانت کرده       ﴾  در نتیجه

 چیزی که آن روز جزء دین نبوده است، امروز هم در شمار دین نخواهد بود.

یگر دست، اا تمام کرده اگر خداوند دین را کامل گردانیده و به وسیلة آن، نعمتها ر

پذیرد ی نمیمجالی برای ایجاد چیز اضافی وجود ندارد. برای اینکه یک چیز کامل، افزون

 و کوشش برای افزودن چیزی، به مفهوم اتهام عدم کمال نسبت به دین است.

 تعادل مادیت و معنویت

صالحی ن اصل اروی در رابطه با مادیات و معنویات یا دین و دنیا، پنجمیتعادل و میانه

ز طرف که برای رفع و تصحیح تباهکاریهای تحریفگران ادیان در عرصة عبادت، ااست 

 اسالم مطرح شده و مورد سفارش و تأکید قرار گرفته است.

 بارة دنیا روی آیین یهود درزیاده

 یی برایکنیم، اثری از معنویت و جاوقتی که اسفار پنجگانة تورات امروزی را مطالعه می

عصیان  پیروی کنندگان و و نویدهای آن بهها تا آنجا که وعده کنیم.ت، درآن پیدا نمیآخر

دی الً مات کامدهند. تورات امروزی، به تمایالپیشگان خود را نیز، امور دنیائی تشکیل می

وت، ی، ثرتوجه کرده و آنها را ترجیح داده است و بدین ترتیب محصول فراوان، تندرست

تنها  یدار،ی بر دشمنان و این قبیل دستاوردهای دنیوی و ظاهری ناپاعمر دراز و پیروز

زهایی و چی پاداشهایی هستند که تورات انجام دهندگان دستورات خود را بدان نوید داده

کنندگان اضمانند قحطی و بیماری و مرگ و وباء و فقر و شکست و مانند آنها را به اعر

 از شریعت خود، وعده کرده است.

 ی بردن به حقیقت مذکور، به بیانات زیر از تورات توجه کنید:برای پ

 .پدر و مادر خود را گرامی بدارید تا روی زمین عمر درازی داشته باشید -
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 یماریهابموده ازلی را بپرستید که او نان و آبتان را پربرکت نپروردگار خود، خدای  -

 کند.دارد و عمرتان را دراز میو دردها را از شما دور می

ن فرستم و زمیها بهنگام میاگر مرا فرمان برید و سفارشم را بپذیرید، باران -

 دهد.و درختان میوه می محصول

 ارد.بینیم که در تورات، جا و سهمی برای پاداشهای معنوی و اخروی وجود ندبوضوح می

 توجهی به دنیا در مسیحیتبی

لقی جهت لغو ارزش دنیا و تش نیرومندی در رویم دعوت و گرایوقتی به سراغ انجیل می

 نجا کهرهایی از آن و نیل به سعادت جهان دیگر، آمنفی از حیات این جهانی و طلب 

لکوت کنیم. از این دیدگاه، کسی که خواهان ممملکت آسمانی استقرار دارد، مشاهده می

، از باید از این زمین رویگردان باشد و در صورت عالقه به جهان آخرتآسمان است، می

ای از هرهباین جهان یا زندگی آن چشم بپوشد. بدینسان سهم و ارزشی برای این دنیا و 

 بادانیدر آ نعمتهای زندگی برای انسان و اینکه بدنت نیز بر تو حقی دارد و باید نقشی

 کند.ات خطور نمیبینش انجیل وجود ندارد و به اندیشه زمین برعهده گیری، در

 زایابد مگر وقتی که شتر، ، به ملکوت آسمان راه نمیگوید: فرد توانگرانجیل می

اگر  سوراخ سرسوزن عبور کند! و مسیح به جوانی که به آیین او گرویده بود گفت:

س بیا خواهی به کمال دست یابی، برو و هر آنچه داری بفروش و به تهیدستان بده، سپمی

ی شامیدنأمین خوردنی و آدر پی ت»همچنین به شاگردان خویش فرمود:  و پیرو من باش.

 .«روندمی مؤمنان دنبال این چیزها تان در این جهت نباشد، زیرا که غیرمباشید و سعی

 ظلم رهبانیت به طبیعت بشری

به آنچه که انجیل آورده بود  تشویق به ریاضت و زهدورزی و فروگذاری زندگی زمینی،

ا ویژگیهایی همچون سختگیری بر محدود نماند، بلکه پیروان نصرانیت، نظام رهبانیت را ب

و سرکوبی غرائز و دوری جستن از زیبائی و نعمتهای پاکیزه پدید تحریم ازدواج  خود و
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این نظام بیرحمانه گسترش یافت و پیروانش رو به ازدیاد نهادند و کار به آنجا آوردند. 

دا قرار رسید که دوری از نظافت و اجتناب از آرایش، در شمار عبادت و نزدیکی به خ

 گرفته، توجه به جسم و نظافت و ضروریات آن، کاری شیطانی و پلید محسوب گردید.

هایی از ه، صحن«لیکی»از استاد  «تاریخ اخالق اروپا»ندوی به نقل از سیدابوالحسن 

ه حیرت دهد که پوست و قلب به لرزه و اندیشه را بتندروی و افراط رهبانیت را نشان می

باشند. نویسندة تاریخ های کوچکی میگوید، نمونهبطوری که استاد میو اینها اندازد می

باال  دید و کارشانتعداد راهبان فزونی عظیمی پیدا کرد، موقعیتشان عظیم گر»گوید: می

ها را تحت سیطرة خویش درآورده، مردم را به خود جلب و مشغول گرفت و اندیشه

نان دگی آی برای درک نسبی کثرت و گسترنمودند. تعیین شمار دقیق آنها ممکن نیست ول

گرد  رخان، در ایام عید فصح، پنجاه هزار راهبنقل مؤهمین کافی است که بنا به 

هزار راهب دیگر نظارت آمدند و در قرن چهارم مسیحی، یک راهب به تنهایی بر پنجمی

قرن ن سر کردة ده هزار تن دیگر بود و در پایا «سرایین»و سرپرستی داشت و راهب 

 چهارم، تعدادشان به اندازة جمعیت مصر بالغ شد.

رفت و تا دو قرن شکنجة بدن، نمونه و الگوی کامل دین و اخالق به شمار می

اند. راجع به یک راهب موسوم به نگاران در این مورد چیزهای شگفتی نقل کردهتاریخ

بدنش را مگس  کنند که به مدت شش ماه در مردابی خوابید تاحکایت می «ماکاریوس»

دو  «یوسیبس» کرد! و رفیقش راهبه آهن حمل میسمی بگزد! و همیشه حدود یک کیس

ی راهب «یوحنا»سی سال در چاه کم آبی بسر برد!  کشید! و مدتکیسه آهن بر دوش می

نیز سه سال در حالی که روی یک پا ایستاده بود، به عبادت پرداخت و در این مدت 

شد، به تخته خسته می د و هنگامی هم که خیلی ناراحت وای ننشست و نخوابیلحظه

پوشیدند و خود را فقط با موهای داد! برخی از راهبان هیچگاه لباس نمیسنگی تکیه می

رفتند. در ضمن، پوشانیدند و همچون حیوانات روی دست و پا راه میدراز خویش می

ها مسکن گزیده با گیاه و چاهها و گورستان حیوانات وحشی واکثرشان در غارهای محل 

شمردند و از کردند. همچنین شستشوی بدن را مخالف تصفیة روح میلف تغذیه میع
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کردند و زاهدترین و باتقواترین اشخاص نزد آنان، کسانی شستن اندامها احساس گناه می

 تر بودند.بودند که از طهارت دورتر و به کثافت و نجاست آلوده

ناه گندگی خویش، مرتکب راهب آنتونی در طول ز»گوید: راهب می «تهنیس»

 ب نزد!آنگردید و راهب آبراهام، در مدت پنجاه سال، به صورت و پای خود  «پاشستن»

ا ستن رشراهب اسکندری در زمانهای بعد با نگرانی گفته است: دریغا! زمانی ما روی 

 م هم برویم!!تی به حماحایم که باید شمردیم ولی اکنون به جایی رسیدهحرام می

ها ربودند و به بیابانها و صومعهگشتند و کودکان را میراهبان در شهرها و آبادیها می

کردند و تحت تربیت رهبانی قرار ها را از دامن مادران جدا میبردند. آنها بچهمی

خبر هم یاریشان کرد و تودة مردم و افراد بیدادند. دولت دخالتی در این جریان نمیمی

 آورده مادر خویش دوری گزیده و به رهبانیت روی دادند و کسانی را که از پدر ومی

 آور مسیحی به عنوانه، راهبان بزرگ و نامکردند و خالصتمجید و تحسین میبودند، 

 «امروز»، راهب وقتی که مادران»گویند: یاند، تا آنجا که مشده مهارت در دزدی شناخته
ها اختیاری پدران و مادران بچهکردند. ا در خانه پنهان میدیدند، فرزندانشان ررا می

 .هایشان به راهبان و کشیشان منتقل گردیده بودحق سرپرستی بچه نداشتند و قدرت و

 پدران بت بهراهبانی که دلهایشان از مهر و محبت سرشار و دیدگانشان اشکبار بود، نس

فرزند، همسران را بیوه و مادران بیگردیدند، یها، سنگدل و خشک دیده مو مادران بچه

 رازدکردند که دست گدایی به سوی مردم و آنها را چنان میساختند فرزندان را یتیم می

د یا ل بمیرنحاد، شان این بود که در آخرت نجات یابنکنند و عزم بیابانها نمایند. تنها سعی

ل را درا پراشک و  در این زمینه حکایاتی دارد که چشم «لیکی»بمانند مهم نیست. 

 سازند.اندوهگین می

کردند و گریختند و از نزدیکی و همنشینی با آنان احساس گناه میاز سایة زنها می

اعمال  [گر چه مادر، همسر یا خواهر فرد باشنددند که همراهی و گفتگو با آنان ]معتقد بو
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آور، سخن و گریهدار گرداند ... و از این چیزهای خندهو زحمات معنوی را باطل می

 .1گفته است فراوان

 ویژگی ممتاز اسالم، توازن است

ور غوطه بدینسان، یهودیت در اغفال از آخرت و روح، و مسیحیت در تحقیر دنیا و جسم

 شده بودند.

ها و روی در همة جنبهوقتی که اسالم آمد، جهت و روش خود را توازن و میانه

 ن و پیام عمومی و همیشگی است.ة یک دیها قرار داد، توازنی که شایستزمینه

ا و نژاده نقاط زمین و دورانهای تاریخ را فرا گیرد و برای همةاسالم آمد تا همة 

روی نسبت به تمایالت ریزی کند. میانهگروهها و افراد، در شئون مختلف زندگی برنامه

و اعتدال میان های دنیوی، های دینی و خواستهوی و نیازهای بدنی، و میان انگیزهنمع

 کوشش برای زندگی در جهان دیگر. فعالیت برای این دنیا و

ا نشین و یبنابراین، اسالم از یک مسلمان نمونه نخواسته است که یک راهب صومعه

دار، همة سکوتش در وزهروزها ر دار وشبها شب زنده گزین باشد، درعابدی خلوت

ی و ای در زندگالت باشد و نه او بهرهاندیشه و همة گفتارش ذکر و همة نگاههایش تأم

 .ای و سهمی در او داشته باشدنه زندگی، بهره

 حق خدا و حق زندگی

ت از مسلمان خواسته شده است که در زندگی، انسانی فعال باشد. به آبادانی و پیشرف

خواهد که در نقاط مختلف زمین به ند. اسالم از او میبپردازد و چرخ زندگی را پیش بر

برخیزد و در جستجوی روزی خود باشد. یا کشاورزی کند، یا صنعتکار باشد یا  تالش

در ضمن از آفریدگار  دانشمند، یا کارگر و یا حرفة سودمند دیگری در پیش گیرد و

هستی بخش خود نیز غافل نگردد و ضروریات بدن، باعث فراموشی نیازهای روحی 

________________ 

 ، دوم.160-158ص « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین»از کتاب  -1



   

 عبادت در اسالم                206 
 

دگذر، از آخرت غفلت ورزد و خدا را از باید به خاطر تمایالت دنیای زونشوند. او نمی

 یاد ببرد و در نتیجه حقیقت و ماهیت خویش را فراموش کند:

﴿                             

                          

     ﴾  (/19-18حشر). 

نگه  هیزگار باشید( و هر کسی)و پر اید از خدا بترسیدای کسانی که ایمان آورده»

داوند خبرای فردا چه چیزی پیش فرستاده است و از خدا بترسید، همانا کند که 

پس  ردند،و همچون کسانی نباشید که خدا را از یاد ب ،کنید آگاه استبه آنچه می

 .«خدا هم خودشان را از یادشان برد، آنان فاسق هستند
 بزرگی وربهاء پراجع به این آیه گفته است: در این آیه دقت کن تا به مفهوم  /ابن قیم 

د و ، او نیز وجوردآن مفهوم اینست که هر کسی پروردگار خویش را از یاد ببیابی، دست

برد، در نتیجه واقعیت و مصلحت خویش را تشخیص خویشتن وی را از یادش می

یا و آخرت خود را نیز فراموش رستگاری مربوط به دن دهد و همة وسایل صالح ونمی

شود. بلکه ممکن است حیوانات، به کار میفایده و پوچ و بینموده همچون حیوانات بی

تر باشند. شناسآفریدگارشان موهبت نموده است، از او مصلحتخاطر حفظ هدایتی که 

ه اما این، از فطرت و سرشت خلقت خویش هم خارج شده و پروردگارش فراموش کرد

ا از وجود و خصایص و عوامل کمال و پیراستگی و خوشبختی دنیا و آخرت رو او هم 

 فرماید: یادش برده است. خداوند می

﴿ ...                              ﴾
 .(28 /کهف) 

نفس  ایم و تابع هوایو هرگز از آنکه ما دلهای آنها را از یاد خود غافل کرده»

 .«خود شدند و به تبهکاری پرداختند، متابعت مکن
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ویش ز دست دادن کار و دل خهمین غفلت، باعث ا از یاد پروردگارش غافل شده و

شته، د نداگردیده و بنابراین، توجهی به مصالح و کمال و عوامل تزکیة روان و قلب خو

 یابد.فرد ضایع و پریشان حال و فراموشکاری است که سرگردان شده و راهی نمی

رداب گا به رکار و نتیجة عبادات اینست که دست انسان را بگیرند تا اعمال دنیای او 

طرش اد و خااز ی ببرند تا خدا نیز خودش را در نیافکنند که خدا را از یاد اووشی فرام

 بزداید.

وش نموده و یا از عاقبت کار خود را فرامباید برای کسی که موالی عبادات می

ای ار دنیدهنده باشند و سپس بگذارند که به ک خویش غفلت ورزیده است، بیدار و تذکر

 د ادامه دهد.خود بازگشته و به تالش خو

ه فرد چگون برای ما همین بس که آیات زیرین از سورة جمعه را بخوانیم تا بفهمیم که

 اند:مسلمان را در وضعیتی میان دنیا و آخرت قرار داده

﴿                              

                            

                             

﴾ ( /10-9جمعه). 

انده به نماز فرا خو اید، وقتی که در روز جمعهای کسانی که ایمان آورده»

تر یتان به، براشوید، به ذکر خدا بشتابید و معامله را رها کنید. این، اگر بدانیدمی

او  ویید واز فضل خدا بج است. وقتی که نماز انجام شد، در زمین پراکنده شوید و

 .«بسیار یاد کنید تا رستگار شوید را
به  آوردن روی و است: کار و معامله پیش از نماز، آنگاه نماز برنامة مسلمان بدین قرار

 دا، وپراکنده شدن در زمین و جستجوی فضل خ [بعد از پایان نمازذکر خدا و سپس ]

 باشد.منظور از فضل خدا در اینجا روزی و کار می
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 هبیکار وکار و یا افراد تنبل در اسالم رفت و آمدکنندگان به مساجد، رهبانان بیهوده

از  ستد، و داد و مردانی که تجارت»نیستند، بلکه چنانکه قرآن توصیفشان نموده است: 

ها در دیده ودارد و از روزی که دلها ذکر خدا و اقامة نماز و پرداخت زکات بازشان نمی

 باشند. می «شوند، پروا دارندروز دگرگونه میآن 

﴿                              

            ﴾ (/ 37نور). 

کات مردانی که تجارت و داد و ستد، از ذکر خدا و اقامة نماز و پرداخت ز»

شوند، پروا رگونه میوز دگها در آن ردارد و از روزی که دلها و دیدهبازشان نمی

 «دارند

 نیکی دنیا و نیکی آخرت

 ز دوا[ هر چند مختصر و کوتاهان حج نیز برای ما تصویری واضح ]قرآن کریم در جری

خوانند و در چنین مکانها و موقعیتهایی از او درخواست مردم که خدا را میگروه 

شان به و تمام توجه ره استن تنگ و تییک گروه که افق دیدشادهد: کنند، ارائه میمی

 زنند.کنند و غیر از آن حرف از چیز دیگری نمیبنابراین جز به دنیا رو نمی دنیاست و

ا فرا بینشی روشن دارند، دلشان دنیا و آخرت ر گروه دیگر، افق فکری گسترده و

 عالیی تطلبند. در این باره از قول خدانیکی در هر دو جهان را میگیرد و از خداوند، می

 خوانیم:چنین می

﴿                         

                                

                                 

                              

 ﴾ (202-200 /بقره). 
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[ خود را بــه جــا آوردیــد، خداونــد را همچــون یــاد کــرد پس چون مناسک ]حج»

ســتند کــه هتان بلکه به یاد کردى ]بهتر و[ بیشتر، یاد کنید. از مردمــان کســانى پدران

خــرت آه. و او را در [ بــدگویند: پروردگارا، به ما در دنیــا ]از نعمتهــاى خــویشمى

نیا نیکــى گویند: پروردگارا، به ما در دو کسانى از آنان هستند که مى، اى نیستبهره

اننــد این، [ ایمن بــدارما را از عذاب آتش ]جهنّم[ نیکى عطا کن و و در آخرت ]هم

 .«اى دارند، و خداوند زود شمار استاند بهرهکسانى که از آنچه به دست آورده
ها ای در آخرت ندارند و آنکند: جویندگان دنیا، که بهره، فقط دو گروه را ذکر میقرآن

 دهد که:دیگری به آنها نوید میهمان گروهی هستند که خداوند در آیة 

﴿                                

            ﴾ (18 /اسراء). 

 هر کس جویا و خواهان چیزهای زودگذر و نزدیک باشد، آنچه بخواهیم در»

دهیم که به صورت دهیم و سپس جهنمی قرار میمدت به او میهمین کوتاه

 «شودانگیز و مطرود در آن داخل مینفرت
خواهند میکه نیکی و خوشبختی هر دو جهان را  وگروه دوم: جویندگان دنیا و آخرت

 «ده نیکی آخرت را نصیب ما قرار پروردگارا نیکی دنیا و»و دعایشان اینست که: 
ز جمله وانی مصداق و معنی حسنه )نیکی( بگیری، اتهرچیزی را که خواسته باشی می

م ت مردتندرستی، زن خوب و صالح، فرزندان نیکوکار، دانش سودمند، روزی فراخ، محب

 یا چیزی از این گونه، همة اینها تحقق عینی حسنة دنیا هستند.

ا خرت رعبارتند از گروهی که نه نیکی آ [برحسب تقسیم عقلیقرآن دستة سومی که ]

 :که خواهد بگویدرا ذکر ننموده است. گویا میبند و نه هوس چیزی در دنیا دارند، طلمی

ت ضروریا شود. بدینسان، زندگی به همة رنجها وچنین گروهی در میان مردم یافت نمی

ه جای بدارد که راه دنیا را برایش آسان ساخته و در گوناگونش، جویندة آخرت را وا می

تر سبک هایش رامقتضیاتش آن را یاری داده، سختی ازم وآوردن حقوق آن و تأمین لو

 گرداند.
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ب کند که فروگذاری دنیا و بیهوده تلقی شدن آن در حسابعد از آن خاطر نشان می

 و طریقة دین است.ش فطرت ای مذموم و خارج از روجویندة آخرت، پدیده

گیری ت و گوشهاندیشة بریدن از دنیا برای میل به آخر صبه همین سبب، رسول خدا

چنین  رانش آثاری از گرایش بهمیان یا پسندد و هر گاه درمطلق برای عبادت خدا را نمی

هایشان را نمود، کج فکریرفتاری که در برخی از مذاهب دیگر وجود دارد، مالحظه می

ر دین ما( ا )دبرای م»داشت که استوارتر هدایتشان می تر واصالح و به روشی صحیح

 گیری و دوری از خلقتا آگاه باشند که اسالم، دین گوشه «قرر نشده استرهبانیت م

 نیست، بلکه دین زندگی و پیشرفت و آبادانی است.

 در دینتان بلندپروازی نکنید

 است، درست است که خداوند عبادت و تقّرب جستن به خود را وظیفة مردم قرار داده

 زیر روز مشغول بودن بدان وه طورشبانهت اصلی و بروی مسلمان در مورد عبادازیادهاما 

یرش بل پذپا نهادن ضروریات زندگی به خاطر آن، از نظر اسالم و پیامبر اسالم غیرقا

 باشد.می

روز مشغول عبداهلل بن عمرو بن عاص ازدواج نمود. وی جوانی درستکار و شبانه

سش ا او پرپدرش عمرو نزد همسرش رفت و از رفتارش بعبادت و روزه و نماز بود. 

ام، هما آمدنزل شمنمود، او مؤدبانه پاسخ داد: عبداهلل مرد بسیار خوبی است که از وقتی به 

 شکایت نمود و صرسول خدانیامده است. عمرو از پسرش نزد  یکبار به بستر ما

 به دنبال او فرستاد و او آمد... صپیامبر

شه گوید: من همینقل کند، او می... بگذارید امام مسلم داستان را از زبان خود عبداهلل 

تو  خبردار گشت فرمود: آیا صیامبرکه پخواندم. وقتی داشتم و هر شب قرآن میروزه می

و از این  صاهللخوانی؟ گفتم: آری یا رسولتمام شب را قرآن می گیری وروز را روزه می

 کار منظوری جز خیر ندارم.

ی است. )بنا به روایتی دیگر، روزة سه روز فرمود: برای تو در هر ماه سه روز روزه کاف

من بیش از آن توانائی دارم.  صاهللهر ماه، مانندة روزة همة ماه است( گفتم: یا رسول
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گفت: همسرت نیز بر گردن تو حقی دارد و دوستانت بر تو حقی دارند، بدنت هم حقی 

روزة داود  صاهلل: یا رسولعابدترین مردم بود. گفتمدارد... مانند داود پیامبر روزه بگیر که 

به روایتی: و این کرد. )گرفت و یک روز افطار مییچگونه بود؟ فرمود: یک روز، روزه م

بخوان. گفتم: بیشتر از نزد خدا بهترین روزه است( همچنین گفت: پس در هر بیست روز 

من ، صاهللگفتم: یا رسول .هر ده روز یک دور بخوان توانم، گفت: پس دراین را می

قدرت بیشتر از آن را دارم. گفت: پس در هر هفت روز بخوان و بیش از این مخوان، زیرا 

 که همسرت و دیدارکنندگان و بدنت هم بر تو حقی دارند.

باید یمبه او این درس را تلقین کرد و آموخت که زندگی حقوق دارد که  ص پیامبر

کند که یمدارد و عدالت ایجاب ادا نمود، همانطور که آخرت نیز حقوقی مستلزم رعایت 

 حق هر صاحب حقی به او داده شود.

ود تا در برابر آن ایستادگی نم ص ای پیش آمد و پیامبراین تمایل چند بار برای عده

 اش دامنگیر نشود.شعله خطرش مرتفع گردد و

همسران آن  به خانة صجمعی از یاران پیامبر»کند که: روایت می انس بن مالک

اند، هپنداشتش نمودند و معلوم شد آنچنانکه آنها میبارة عبادتش پرس ند و درحضرت رفت

دار نیست که همیشه در رکوع و سجود و هر شب به عبادت ایستاده و هر روز روزه

ون ای از همنشینی او نباشد و چچشمش را خوابی و بدنش را آسایشی و زنانش را بهره

طش عشده و نساختند گویی باز هم متوجه  بر آگاههمسرانش آنها را از نحوة  عبادت پیام

 کجا؟! خداوند صبه عبادت فرو ننشست و گفتند: ما کجا و رسول خدا  آن نسبت

 گناهان گذشته و آیندة او را آمرزیده است!

گذرانم. دیگری گفت: و من از یکی از آنها گفت: اما من همیشه شبها را به نماز می

کنم... در این هنگام پیامبر فرمودند: که من از همة ج نمیزنان دوری جسته و هرگز ازدوا

گزارم کنم، هم نماز میگیرم و هم افطار میشما بیشتر ترس و پروا دارم ولی هم روزه می
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کنم و کسی که از شیوة من روی بگرداند، از من زنان نزدیکی می خوابم و باو هم می

 .1نیست

 آبیاری نخل یا طول دادن زمان

کرد، در این بن جبل گروهی را در نماز امامت می معاذکند که مالک روایت میانس بن 

وارد شد و تصمیم داشت که نخل خود را آبیاری کند. با اینحال میان حرام )بن ملحان( 

دهد، نمازش را مسجد شد و چون دید که معاذ نماز را طول می همراه گروه مزبور داخل

سراغ نخل  که معاذ فارغ شود، نماز را به پایان رساند( وکوتاه کرد )به تنهایی قبل از آن

پایان داد، جریان را به او گفتند و او گفت: را معاذ وقتی که نماز خود رفت تا آبش دهد. 

کند؟... حرام، به نزد او منافق است! چرا به خاطر آب دادن به نخل، در نماز عجله می

ضرت بود گفت: ای پیامبر خدا، من آمد و در حالی که معاذ هم پیش آن ح صپیامبر

نماز بگزارم و چون  خواستم نخلی را آبیاری کنم، وارد مسجد شدم تا همراه دیگرانمی

و او به خاطر  نمازم را کوتاه کردم و در پی آبیاری نخلی رفتم [یعنی معاذطوالنی کرد ]

تو بازپرس رو به معاذ کرده و گفت: آیا  صپیامبر این موضوع، مرا منافق پنداشت!! 

﴿ا تو بازپرسی؟ نماز را طول نده. مردمی؟ آی        ﴾  و یا﴿  

 ﴾ 2و امثال آن را بخوان. 

________________ 

 روایت از بخاری و دیگران. -1

2- َُ  َكاَن ُ َعاذ  ْ ُن َجَبٍل َیُ مُّ َقْوَ ُه َفَنَخَل َحَراٌم َوُهَو ُیِریُن َ ْن َیْسِقَى َبْخَلُه َفَنَخَل اْلَمْسِجَن َعْن َ َبِس ْ ِن َ اِلك  َقا
َُ َتَجوََّز ِفى َصاَلِتِه َوَلِحَق ِ َنْخِلِه َیْسِق ِه َفَلمَّا َقضَ  الصَّاَلَة ِق َل َلُه ِإنَّ  ى ُ َعاذ َلُ َصلَِّى َ َع اْلَقْوِم َفَلمَّا َرَ ى ُ َعاذًا َطوَّ

َُ ِإبَُّه َلُم َناِفٌق َ َیْعَجل  َعِن الصَّاَلِة َحَرا ًا َدَخَل اْلَمْسِجَن َفَلمَّا َرآَا َطوَّْلَ  َتَجوََّز ِفى َصاَلِتِه َوَلِحَق ِ َنْخِلِه َیْسِق ِه. َقا
َُ َفَجاَء َحَراٌم ِإَلى النَِّبىِّ  َُ: َیا َبِبىَّ اللَِّه ِإبِّى َ َرْدُت َ ْن َ ْسِقَى َبْخاًل ِلى   ِ ْن َ ْجِل َسْقِى َبْخِلِه. َقا َوُ َعاذ  ِعْنَنُ  َفَقا

َُ َتَجوَّْزُت ِفى َصاَلِتى َوَلِحْقُ  ِ َنْخِلى َ ْسِق ِه َفَز َعَم َ بِّى ُ َناِفٌق. َفَأْقَبَل َفَنَخْلُ  اْلَمْسِجَن أُلَصلَِّى َ َع اْلَقْوِم َفَلمَّا َطوَّ
َُ:  نَِّبىُّ ال ُْ ِ ِهْم اْقَرْ  ِب )َسبِِّح اْسَم َر َِّك اأَلْعَلى( َو )الهَّْمِس »َعَلى ُ َعاذ  َفَقا َ َفتَّان  َ ْبَ  َ َفتَّان  َ ْبَ  اَل ُتَطوِّ

 .«َوُضَحاَها( َوَبْحِوِهَما
 است. روایت احمد با سند صحیح، این داستان در صحیحین و غیره نیز با عبارات مختلف آمده
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مازهای آید که نماز مزبور، نماز عشاء بوده است که از ناز روایات این داستان برمی

عاذ : ماند کهنگام کار و تالش است، و بعضی گفتهکه ه شبانگاهی است، نه نمازهای روز

﴿در آن نماز،        ﴾ ،ور د این، مرد مذکو با وجو را خواند، نه بقره و آل عمران

یک  صهمه، پیامبررفت و با این قبل از فراغت معاذ برخاست و به تنهایی نماز خواند و

ار زرگوب عوض، آن را متوجه امام و فقیه کلمة سرزنش و نکوهش متوجه او ننمود و در

 «معاذ مگر تو گزارشگر و بازپرسی؟ ای»مردم، معاذبن جبل کرد: 
 دارد!برد و دنیایی که بر دین ستم روا نمیاسالم، چنین است: دینی که از دنیا نمی

 آسانی و گشایش

فع رششمین اصلی که اسالم در موضوع عبادت مورد توجه قرار داده است، راحتی و 

گردن  و زدودن سختیها و گشودن بندها و برداشتن بارهای سنگین ازتنگی و دشواری 

 مکلفین است، بارهای گرانی که در بعضی ادیان گذشته، مانند یهودیت به چشم

 خورند. از این رو به مؤمنین یاد داده است که در دعای خود بگویند: می

﴿                              ﴾ 
 .(286 /بقره) 

ر دوش ودی، بافراد قبل از ما تحمیل نم پروردگارا، بار سنگین را بدانگونه که بر»

 .«ما نگذار
بار سنگین است و این واژه، ترسیم کنندة تکالیف سختی است که در  «اصر»مراد از 

مراسم عیدهای مذهبی یهود، یعنی  لة این موارد،آیین پیشینیان وجود داشت که از جم

باشند که در آن کوچکترین و عید شنبه می «عید مظال»و  «عید برداشت» و «عید فطیر»

شنبة  کاری نباید انجام گیرد و هر کس روز شنبه کار کند، کیفرش مرگ است. همینطور

ه و در آن سال که در هر هفت سال، یکسال به عنوان شنبة زمین محسوب گشت ،مزارع

محصول  ماند واستفاده میشوند، زمین بیشود و میوة باغها چیده نمیچیزی کاشته نمی

نیز تکالیف عجیبی از قبیل تحریم طبخ  و ،خورنددستان و جانداران بیابان میباغها را تهی

زد و توان برشمرد و اینکه وقتی یک گاو، زن یا مردی را میبزغالة شیرخوار را می
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ها فراوان خوردند و از این نمونهرا نمیردند و گوشتش ککشت، آن را سنگباران میمی

 است.

از  پیشی اغلب آیینها چنین سختگیری و زحمت آفرینی تنها در آیین یهود نبوده و بر

 فرما بوده است.حکم اسالم اگر نگوییم بر همه،

دا نیست، اما پیروان هیچ دینی خالی از عبادت خ» 1گوید:عالمه سلیمان الندوی می

پنداشتند که دین، خواستار آزار و شکنجة بدنهای آنهاست و ادیان باستانی چنین می

باشد و افزایش رنج و محنت بدن، پاگیزگی مقصود از عبادت، رنج دادن به اندامها می

 آورد.روح و پیراستگی درونی بوجود می

نواع افته و این عقیده سرچشمه گرانزواگزینی هندیان قدیم و رهبانیت مسیحیان هم از 

اند که هر کدام برای بدن دشوارتر باشد، انگیزی ابداع نمودهریاضتهای جسمانی شگفت

د باشد. برخی از آنها سوگندر نظر آنها برتر و باعث نزدیکی بیشتر به خداوند می

خوردند که در طول عمر شستشو نکنند و بعضی دیگر، جز لباس خشن و پالسین می

خوردند که برهنه زندگی کنند و فقط خود را با یک پوشیدند و بعضی هم قسم میینم

وده تان بخرقه بپوشانند، هر چند که دائماً گرفتار شدت حرارت تابستان و سرمای زمس

 باشند.

شدند و بعضی خود را بعضی از آنها در غاری مکان گزیده هرگز از آن خارج نمی

کردند که جز برگ ساختند و یا عهد میای آفتاب میملزم به گذران همة عمر در گرم

ای جلوگیری از کردند، عدهماندند و ازدواج نمیدرختان، چیزی نخورند. برخی مجرد می

مة شمردند و کسانی هم بودند که یک دست خود را باال گرفته هرا عبادت میمثل  تولید

توانستند خود ز تا آنجا که میها نید! و بعضیداشتند تا خشک شوعمر بدان حال نگاه می

ند کسانی هستند که هدر  انگاشتند و هنوزا نوع عبادت میکردند و این ررا محبوس می

  آویزند!می و سرازیر، از درختی خود را واژگونه

________________ 

به بعد، چاپ دوم، دمشق. این کتاب در زبان  241سخنرانی هشتم، ص « ةالمحمدی ةالرسال»از کتاب  -1

 معروف است.« خطبات مدارس»اردو، به نام 
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 و تصور با صنظایر آن را پیروان ادیان مختلف پیش از بعثت محمد همة این موارد و

وح دا و بهترین عوامل تزکیة نفوس و پاکسازی رخیال اینکه وسائل نزدیکی به خ

 .دادندباشند، انجام میمی

جستن به خداوند محسوب  از دیگر طرقی که در نظر گذشتگان، وسیلة تقرب

ش قربانیان بشری نذر کرده و جهت برای خدایان خویگردید، خودکشی بود. بدینمی

مالیدند و ی شده را بر بتها میربانقبریدند وخون انسان برای جلب خشنودی آنها سر می

دادند. برای تها را دود و بخار میآن، بسوزاندند و به وسیلة چه بسا که گوشت او را می

 .سوزانیدندن گوشت قربانیان را میهمین بود که یهودیا

 اممن با دین حنیف و آسان برانگیخته شده

دین پیشین بابهای شریعت اسالمی آمد تا این بارهای سنگین را بردارد و در کت

 های بارز شناخته شده بود:ویژگی

﴿                            

                          ﴾
 .(157 /اعراف) 

دارد و چیزهای پاکیزه را حالل خواند و از بدی باز میآنها را به نیکی فرا می»

دارد و کند و بارهای گران و زنجیرهای آنها را برمیوچیزهای آلوده را حرام می

 .«کندباز می
 فرماید:منت نهاده و میبا فرستادن پیامبرش بر مردم  خداوند

﴿                   

           ﴾ (128 /توبه). 

ما گمان رسولى از خودتان به سوى شما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شبى»

 .«حریص ]و[ به مؤمنان رئوف مهربان است
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من دین حنیف و آسان را »در معرفی رسالتش فرموده است:  صو خود پیامبر

انحراف( و در زمینة احکام و یعنی از نظر عقیده، حنیف )استوار و بی ،1«امآورده

 مسئولیتهای عمل، آسانگیر و بلندنظر )با گذشت( است.

خواست زیرا که می ،تنگنا قرار داده استاین دین را آسان و راحت و بیخداوند، 

چنین  و قرون مختلف باشد و دینی که دارای و تمام جوامعرسالتی برای همة بشریت 

باید از سوی خداوند حکیم متضمن ویژگیهای آسانی و عمومیت و جاودانگی است، می

 اشد.عدد بتخفیف و مهربانی سازگار با گروههای مختلف و دورانهای گوناگون و نقاط مت

هده شااین نکته در شریعت اسالم به طور عموم و در عبادات، بطور خاصی قابل م

 گوید:است. خداوند متعال در بیان رسالت فرد مسلمان در زندگی می

﴿                           

                        

                 ...﴾    (/78 -77 حج). 

یــک ناى مؤمنان، رکوع کنید و سجده برید و پروردگارتان را پرستش کنیــد و کــار »

ردن کــ[ خدا چنان که ســزاوار جهــاد و در ]راه. انجام دهید، باشد که رستگار شوید

چ ما را برگزیده اســت و در دیــن بــراى شــما هــی[ اوست، جهاد کنید. او ش]در راه

 .«محظورى قرار نداده است
 فرماید:و در پایان آیة طهارت در سورة مائده می

﴿...                          

          ﴾ (/6 مائده). 

خواهد پاکتان خواهد شما را گرفتار سختی و مشقت سازد بلکه میخداوند نمی»

 .«کند و نعمت خویش را بر شما تمام گرداند تا شکرگزار باشید

________________ 

 .به روایت احمد« ُبع ثُْت ب اْلحَن یف یَّة  السَّْمَحة  » -1
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 فرماید:و در پایان آیة روزه نیز می

﴿ ...                ...﴾ (/185 بقره). 

 .«خواهد، نه سختی راخداوند آسانی را برای شما می»
 فرماید:و به دنبال یادآوری موارد حالل و حرام ازدواج می

﴿                ﴾ (/28 نساء). 

 خواهد بر شما آسان بگیرد )بارتان را سبک سازد( و انسان ضعیفخداوند می»

 .«آفریده شده است
، معاذ و ابوموسی اشعری را به فرمانداری یمن فرستاد و از جمله سفارشهای صپیامبر

آسان بگیرید و دشواری ایجاد نکنید، بشارت دهنده »آن حضرت به ایشان این بود که: 

و از ویژگیهای آن حضرت این بود  .1«گیزید، بپذیرید و اختالف نکنیدباشید و تنفر نیان

، دست به گزینش نزد مگر آنکه چیزی را که آسانتر بود، تا وقتی گز میان دو کارهر»که 

 .2«گزیندشد، برمینجر به گناهی نمیکه م

دین، آسانی است و هیچکس در رابطه با آن »و از جمله سخنانش این است که 

روی کنید و اهل یانهکند مگر آنکه مغلوب شود، پس درستکار باشید و منمیسختگیری 

  .3«شارت باشیدب

 ی و بهمنظور اسالم، آسانگیری است، هر مسلمانی که دنبال سختگیر حال که هدف و

 صکرمابا روح اسالم جنگیده و مخالفت نموده است. رسول زحمت انداختن خود باشد، 

موده عالم نهالکت و خسران ایشان را ا در برابر افراد سختگیر و زحمت آفرین ایستاد و

 فرمود:

________________ 

 . روایت از بخاری.اوَعَا وَالَ تَخَْتِلفَايَسِّرَا وَالَ ُتعَسَِّرا، َوبَشَِّرا َوالَ تَُنفَِّرا، وَتَطَ  -1

روایت از « بَيْنَ أَمَْرْينِ َأَحُدُهمَا َأيْسَرُ ِمنَ اآلخَرِ إِالَّ اخَْتارَ أَْيسََرُهَما َما َلمْ َيكُْن ِإْثم ا َما خُيِّرَ َرسُولُ اللَّهِ » -2

 بخاری.

 روایت از بخاری. -3
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 .1«َ اَل َهَلَك اْلُمَتَنطُِّعوَن، َ اَل َهَلَك اْلُمَتَنطُِّعونَ ، َلَك اْلُمَتَنطُِّعونَ َ اَل َه»
 باشد.تکرار سه بارة جمله، جز برای نشان دادن بزرگی و اهمیت مضمونش نمی

فطار ادار باشند و برخی از صحابه عالقه داشتند که شب و روز را به دنبال هم روزه

ت و ان داشاز این کار بازش ص نتری به دست آورند، اما پروردگارنکنند تا پاداش افزو

ر چون دست برنداشتند، سه روز پشت سرهم را به هم پیوست. )یعنی نگذاشت افطا

شد، ینماگرماه تمام »فرمود:  صکنند( تا آنکه هالل )عیدفطر( را دیدند. آن حضرت

ه از عادت خویش دست کافزودم! و برای تنبیه کسانی تان میهمچنان برطول روزه

کردم صل میداشت، چنان شب و روز را به هم واگر ماه ادامه می»نکشیده بودند. فرمود: 

ری در گیگر ناپسندی، سختهمة اینها نمایان و «طلبان، از کار خود دست بردارندهتا زیاد

 باشد.و تنبیه سختگیران و افراطیان می صنظر پیامبر

از غلو بپرهیزید، زیرا »نقل کرده است که:  صن حضرتابن عباس، بطور مرفوع، از آ

 .2«سانی که قبل از شما بودند، گردیدروی، باعث هالکت کغلو و زیاده

کوهش ناین همان غلوی است که قرآن، اهل کتاب را به ترک آن فراخوانده و مورد 

 قرار داده است:

﴿                            

                      ﴾  

 .(77 /مائده) 

[ نىهاى ]نفسابگو: اى اهل کتاب، در دینتان به ناحّق غلّو نکنید و از خواسته»

د و شاندنک]از مردمان را نیز[ به گمراهى  قومى که از پیش گمراه شدند و بسیارى

 .«از راه راست، به بیراهه رفتند، پیروى نکنید
ابوداود از سهیل بن ابی امامه روایت کرده است که او با پدرش در زمان عمربن 

عبدالعزیز بر انس بن مالک که امیر بود و نماز را خیلی کوتاه و شبیه نماز مسافر 

________________ 

 ابن مسعود. روایت احمد و مسلم و ابوداود از قول -1

 روایت از مسلم.« ِإيَّاُكمْ َواْلُغلُوَّ، فَِإنَّمَا َهَلكَ َمنْ َكانَ قَْبَلكُمْ بِاْلُغلُوِّ ِفی الدِّينِ » -2
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ی که سالم داد، به او گفتم: خدایت رحمت کند آیا این را نماز خواند، وارد شدند. وقتمی

کنی یا مستحبی بود؟ گفت: نماز واجب بود و مانند نماز رسول واجب محسوب می

ای، رسول ام. شما از یک چیز غفلت ورزیدهمن اشتباه نکرده باشد ومی صخدا

ود، زیرا کسانی بر خودتان سخت نگیرید تا بر شما سخت گرفته نش»فرمود: میصخدا

ها ن در صومعهکه بر خود سخت گرفتند، خداوند هم بر آنان سخت گرفت و اینک آثارشا

 . «و دیرها موجود است

﴿    ﴾1 (27 /حدید). 

 .«رهبانیتی که خود پدید آوردند و ما بر آنها ننوشته بودیم»
اعی ت ابدن حدیث به چیزی اشاره کرده است که قرآن، راجع به رهبانیدر ای صپیامبر

 فرماید:مسیحیان، در سورة حدید بیان داشته و می

﴿ ...                            

                                   

           ﴾  ( / 27حدید) 

 آنان سپس به دنبال آنان رسوالنمان را فرستادیم و عیسى بن مریم را در پى»

نى و هربامردند آوردیم و به او انجیل دادیم و در دلهاى کسانى که از او پیروى ک

نان آا بر ربخشایش قرار دادیم و رهبانیّتى که خود آن را پدید آوردند. ]ما[ آن 

ا رمقرر نکرده بودیم. بلکه آنان براى به دست آوردن خشنودى خداوند ]آن 

 .«برساختند[ آن گاه چنان که باید ]حقش را[ رعایت نکردند
بوده، از طرف خدا،  ی مسیحیانهاتدهد که رهبانیت از بدعاین آیة کریمه شرح می

خیال خود، به اند تا به ن روی آوردهمقرر و تشریع نگردیده است و آنها از پیش خود، بدا

 بایست، رعایتش نکردند.و آنگونه که می 1رضوان خشنودی خدا نایل گردند

________________ 

دب از سنن مسند ابویعلی آورده و در کتاب األحدیث فوق را ابن کثیر، در تفسیر این آیه کریمه، از  -1

 ابوداود نیز موجود است.
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: باشدیاین سرزنشی است که از دو جهت متوجة آنان م»حافظ ابن کثیر، گفته است: 

، ه استعت در دین و پدیدآوردن چیزی که خداوند بدان دستور نداده و نخواستیکی بد

لشان بخیا وو دیگر از نظر بجا نیاوردن کامل همان چیزی که بدان ملتزم گردیده بودند 

 باشد.باعث تقّرب و نزدیکی به خدای عزوجل می

گرفته  ما سختشنگیرید تا بر بر خود سخت »فرماید: که می صدر این سخن پیامبر

 نظر به این است که فشار و تشدید انسان بر خویشتن، موجب سختگیری و «نشود

 ویا تکوینی و تقدیری  دا هم یا تشریعی است وشود، سختگیری خبر او می تشدید خدا

نذر  وفا به طریق شرع، الزام علت و معلولی خداوند. نمونة سختگیری از متناسب با نظام

اه گیرد و باید انجامش دهد. سختگیری از رانسان بر دوش میکه  توان یادآور شدرا می

 تقدیر، مانند نتیجة کار اشخاص وسواسی و تکلف پیشه است که بر خود سخت می

الزمة  گیرد و این ویژگی در آنها استحکام یافته وگیرند و تقدیر نیز بر آنان سخت می

باشد بلکه خودشان بر یمنخدا نسبت به آنها ظلم گردد. این به معنی وجودشان می

 اند.خویشتن ظلم کرده

 حکمت تسهیل عبادت و رفع دشواری از امت

جریان سختگیری و  صرا از امت خویش برداشته و پیامبر اینکه اسالم سختی و فشار

که امام شاطبی در  تکلف و افراط در دین را متوقف نموده، برای دو منظور بوده است

 2شته است:خویش بیان دا «موافقات»کتاب 

                                                                                                                         

﴿تفسیر  وال دراین یکی از اق -1          ﴾ شود: ما است و بنا بر قول دیگر، معنی آن چنین می

این را بر آنها ننوشتیم و فقط ابتغاء رضوان خدا، همچنانکه در تفسیر ابن کثیر  آمده است ولی راجح معنی 

 اول است.

 به بعد، با تصرف. 136. ص 2ج  -2
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بت میلی نسخطر بریدن و ماندن در وسط راه و تنفر از عبادت و بی یکی برای ترس از

 ر اینبه تکالیف دینی است که هراس از فساد جسم یا عقل یا ملل و حال فرد نیز د

 گیرد.محدوده قرار می

باشد، هنگامی که میان وظایف دوم برای ترس از کوتاهی در واجبات دیگر می

والد آید. مانند رسیدگی به کار خانواده و اشخصی، برخورد و تعارض پدید می گوناگون

نها نجام آاز ا تا تکالیف و مسئولیتهای دیگر که ممکن است اشتغال به بعضی از کارها مانع

 شود.گردد و اگر بخواهد از روی مبالغه به هر دو بپردازد در هر دو وامانده می

ل ا متمایرپذیر قرار داده و بدین وسیله دلهای مردم طافخداوند این دین را آسان و انع

ف اصل اگر برخالداشته و عبادت را برایشان خوشایند گردانیده است. اما  بخود نگه

نمود که انجام آنها همراه با کردند. تکالیفی با آن همراه میآسانی و سهولت عمل می

 فرماید:اید که مینکرده اوند را مالحظهداشت مگر این سخن خداخالص امکان نمی

﴿                              

                           

                 ...﴾ 
 .(8-7 /حجرات) 

اعت ما اطشو بدانید که رسول خدا در میانتان است. اگر در بسیارى از کارها از »

و آن  رداندکند، به یقین به رنج افتید ولى خداوند ایمان را در نظر شما محبوب گ

اینانند که  داند،و کفر و فسق و نافرمانى را برایتان ناپسند گر را در دلهایتان آراست

 .«[به فضل و نعمتى از سوى خدا. ]چنین مقّرر شده است .اندراه یافته
اداش، طعی پقبیانگر آنست که خداوند، از طریق تسهیل و آسانگیری و با نوید  این آیه

 ئین نموده است.ایمان را برای ما مطلوب ساخته و آن را در دلهای ما تز
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اعمالی که توانایی دارید، بر شما واجب آن مقدار از »در حدیث آمده است که: 

در حدیث قیام  .1«کندشما بس نکنید، خداوند بس نمیگردیده است، زیرا تا وقتی که 

آور وضع حاضر شما نگرانی... » رمضان و ممنوعیت نماز دائمی در مسجد فرموده است:

 .2«ب گردد و از انجامش ناتوان باشیده نماز شب بر شما واجنیست، اما ترسیدم ک

گفت: این  صبه پیامبرل در حدیث حوالء بنت تویت آمده است که وقتی عایشه

خوابد؟! در حد توانائی خود خوابد! فرمود: شب نمیحوالء بنت تویت است که شب نمی

)یعنی برای خدا آسان  .3شود تا شما خسته شویدعمل کنید! واهلل که خداوند خسته نمی

 .(است که تکالیف زیادی را پشت سرهم به گردن شما بگذارد

طنابی را دید که میان دو  به مسجد وارد شد و صپیامبر»حدیث انس نیز چنین است: 

است. او بطور مداوم نماز  زینتگفتند: طناب ستون بسته شده بود، فرمود: این چیست؟ 

گیرد! گفت: بازش کنید، د به این طناب دست میگردخواند و چون خسته و کسل میمی

 .4«تگی و کسالت بنشیندباید هر کس هنگام نشاط و نیرومندی نماز بخواند و هنگام خس

به او فرمود: ای معاذ  صوقتی نماز را طول داد، پیامبرهمینطور است حدیث معاذ که 

جهت هر کدام از  خواهند زودتر بروند، به اینها میمگر بازرسی؟ و نیز گفت: بعضی

خواند، باید کوتاه کند، زیرا که در میان آنها، ناتوان و پیر وجود دارد شما با مردم نماز می

 .5ها کاری دارندو بعضی

________________ 

 روایت از بخاری.« طِيقُونَ فَوَاللَّهِ الَ َيَملُّ اللَّهُ َحتَّى َتمَلُّواعَلَْيكُمْ ِبَما تُ» -1

« لِ َفَتْعجِزُوا عَْنهَاأَمَّا َبْعدُ َفإِنَّهُ َلمْ يَْخفَ عََلىَّ َشْأنُُكمُ اللَّيْلَةَ َوَلِكنِّى خَشِيتُ أَنْ تُْفَرضَ عَلَيُْكمْ صَالَةُ اللَّيْ » -2

 روایت از مسلم.

هَذِهِ اْلحَوْالَءُ بِنْتُ تَُويْتٍ وَزََعمُوا أَنَّهَا الَ تََنامُ اللَّْيَل ث الحوالء بنت تويت حين قالت له عائشه: وفی حديأ -3

روایت از  .«خُذُوا ِمنَ اْلَعَمِل َما ُتطِيقُونَ فَوَاللَِّه اَل َيسَْأُم اللَُّه حَتَّى تَسَْأمُوا ؟الَ َتنَاُم اللَّْيلَ » :فََقالَ َرسُوُل اللَِّه 

 مسلم.

 روایت از بخاری و ابوداود و نسائی. -4

 .روایت از بخاری -5
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امت داشت جلوگیری نمود و از به هم پیوستن روزه نیز به خاطر ترحمی که به حال 

چیزی را از چنگ بخیل  خداوند به وسیلة نذر،»ذر، ممانعت کرد و فرمود: همچنین از ن

 .1«آورد ولی نقشی در سرنوشت نداردیدرم

در همة این سخنان، مفهوم خردمندانه و دلیل روشن ترس از خستگی و ماللت و 

 لعایشه کنیم. از قول ناتوانی و ناخوشایندی و نامطلوب گردیدند عبادت را مشاهده می

ست، پس با مدارا و مالیمت فرمود: این دین، استوار ا صروایت شده است که پیامبر

َفِإنَّ » انگیز نسازیدبدان روی آورید و عبادت خدا را برای خودتان خسته کننده و نفرت
 .2«اْلُمْنَب َّ اَل َ ْرًضا َقَطَعن َواَل َظْهًرا َ ْ َقى

ة ر عهدباما نکته دوم: وقتی که وظایف شرعی و اعمال واجب قطعی و گریز ناپذیری 

کند و در صورتی شود، برای ادای حق پروردگار خویش اقدام میشخص مکلف نهاده می

ور شود، ممکن است از کار دیگری باز بماند، بخصوص از که در کار مشکلی غوطه

ث باع، حقوقی که دیگران بر گردن او دارند و در نتیجه عبادت یا عمل مورد اشتغال

ابل قبه همین خاطر  گردد ومی شود و فرد، مقصرغفلت از وظیفة الهی دیگری می

ف وظای سرزنش و بدون عذر خواهد بود. زیرا از او خواسته شده است که طوری به همة

 ید.د نیاخود اقدام نماید که به هیچیک از آنها و به هیچ حالی از احوالش خللی وار

میان سلمان و ابودرداء پیمان  صپیامبر ،بخاری، از قول ابوجحیفه گفته است که

ام درداء همسرش را در قیافة  لمان روزی به دیدار ابودرداء رفت وبرادری بست. س

مبتذلی مشاهده کرد و به او گفت: در چه حالی؟ پاسخ داد: برادرت ابودرداء نیاز و 

ای به دنیا ندارد!! در این موقع ابودرداء آمد، سلمان برایش خوراکی آماده ساخت و عالقه

خورم. او ناچار خورد... ا تو نخوری من هم نمیام، گفت: تبخور. پاسخ داد: روزهگفت: 

چون شب شد، ابودرداء خواست برود به نماز بپردازد، سلمان گفت: بخواب! و او خوابید. 

دوباره خواست برخیزد و سلمان گفت: بخواب... تا وقتی که آخر شب شد، و سلمان 

________________ 

 .روایت از بخاری -1

 ای نزدیك به این روایت کرده است.روایت از احمد و بیهقی با واژه -2
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تو  ت: هم خدایت برگفت: اکنون برخیز، برخاستند و به نماز پرداختند. سلمان به او گف

ات. پس حق هر کسی را به خودش بده. حقی دارد، هم نفس خودت و هم خانواده

سلمان راست گفته »فرمود:  صابودرداء نزد پیامبر آمد و جریان را باز گفت، پیامبر

 .«است
گیرم که طوالنی کنم، ولی شوم و تصمیم میمن داخل نماز می»گوید: می صپیامبر

رش نیست و نمازم را کوتاه فهمم که ماداش میشنوم از گریهچه را میچون صدای گریة ب

  .1«کنممی

ا روی کند، از جهاد و غیره بهمچنین باید توجه داشت که هر کسی در عملی زیاده

یک  آمده است که  ماند. به همین خاطر، در حدیث راجع به داودوجود توانائی باز می

 گریخت.میخورد و از مبارزه هم نگرفت و یک روز میروز، روزه می

قرآن  گیری؟ پاسخ داد: روزه مانع تالوتگفتند: تو کم روزه می  به ابن مسعود

 دارم...را بیشتر دوست می شود و من قرآن خواندنمی

دار، به ممکن است شب زنده»شب را مکروه دانسته و گفته است: مالک، بیداری تمام 

 «الگو گرفت... ص. و باید از رسول خداهنگام صبح خسته و ناتوان گردد
شود که این اصل، تکمیل و ادامة اصلی قبلی است و بدین طریق بر ما روشن می

پذیر ناعتدال مورد پسند میان دین و دنیا جز با آسان گرفتن و تسهیل عبادت امکا

 باشد.نمی

 

 

 

 گذشتها و تخفیفها

ها و دات و تکالیف خویش، در همة زمینهها در عبااسالم که بر پایة آسانی و رفع دشواری

باشد، به شکل مخصوصی انواع بخششها و استثناها و تسهیالت را در موارد استوار می
________________ 

 اند.این را هر پنج محدث، جز ابوداود، روایت کرده -1
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احوال خاصی مقرر داشته است. این احوال و شرایط، مواردی هستند که نوعی مشقت و 

به نظر گردد و تحملش مشکل آید و مانع ادامة حرکتش میدشواری برای انسان پیش می

 رسد.می

ام که اسالم، به ناتوانی و ضعف انسان توضیح داده «لحرامالحالل و ا»در کتاب 

را  مهمی اعتراف نموده و شرایط سخت زندگی را مورد مالحظه قرار داده و اصل انسانی

باشند و آن عبارتست از اصل: نمینیاز وضع کرده است که انسان و زندگی از آن بی

مله جکه قرآن در چنین آیه بر آن تصریح نمود و از  «لمحظوراترورات تبیح االض»

 فرماید:می

﴿ ...                        ﴾(/بقره 

173). 

[ و اگر کسى بى آنکه سرکش و تجاوزکار باشد ]به خوردن موارد پیش گفته»

 .«ناهى بر او نیست. حّقا که خداوند بخشایشگر مهربان استناچار گردد، گ
 این در مورد حالل و حرام.

ضع وانسان و زندگی اما در زمینة عبادات هم، اسالم اصل مهمی در جهت مصالح 

یا گذشت و بخشش در عبادات، به هنگام اقتضای  «رخص وتخفیف»نموده است که 

 باشد.شرایط و ضروریات زندگی می

 وده ول، مسافرت را ضروریات زندگی که مورد قبول و بلکه تمجید دین ببرای مثا

 کند: مانند سفر برای کسب روزی... بدان فراخوانده شده است، ایجاب می

﴿              ﴾ (15 /ملک). 

 .«اش )خداوند( بخوریدپس در گوشه و کنار آن راه روید و از روزى»
و نیز مسافرت  ،1«مسافرت کنید تا سالم شوید و روزی پیدا کنید»و همچنین حدیث: 

 حج خانة خدا و سفر 1«اطلبوا العلم ولو بالصین» علم:برای طلب 

________________ 

 جامع خود نقل کرده است.این حدیث، مرسل و حسن است و عبدالرزاق آن را در  -1
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﴿                         

   ﴾ (27 /حج). 

از هر  رى که[ مردم به حج ندا درده تا پیاده و ]سوار[ بر هر شتر الغو در ]میان»

 .«راه دورى رهسپارند به سوى تو آیند
 از سورة حج و سفر برای مقاصد و هدفهای دینی و دنیوی دیگر. 27آیة 

قتضای اهای زندگی و از گرفتاریهایی است که انسان، بنابر همچنین بیماری از واقعیت

 نیست.وجودیت انسان و ساختمان بشری خود، از آن در امان م

﴿         ﴾ (4 /بلد). 

 .«تی آفریدیم )در سختی قرار دادیم(همانا انسان را در سخ»
ز ادفاع  آن را فقط برای اسالم، جهاد نیز یکی از هدفها و ضرورتهای زندگی است و

و تأدیب  و جلوگیری از فتنه و رهایی مستضعفان خود و تأمین امکان دعوت

 نموده است. شکنان، تشریعپیمان

اده دگانه، یعنی مسافرت، بیماری و حج تسهیالت چندی قرار اسالم در این موارد سه

 است:

 گذشتهای مربوط به نماز

اینصورت که نمازهای چهار رکعتی برای مسافر، نماز شکسته قرار داده شده است، به 

باره فرموده است: در این صشوند و پیامبردو رکعت خوانده می [و عصر و عشاء ظهر]

 .2«ای است که خدا به شما ارزانی داشته و شما آن را بپذیریداین، صدقه»

                                                                                                                         

 و ابن عبدالبر در جامع خود.« شعب اإلیمان»روایت از بیهقی در  -1

ن حدیث ه: ایکبه نقل از ابن حبان گفته اند  ة الموضوعاتسیوطی در الآللی المصنوعة و صاحب تذکر

 صحح[آورده است. ]م «الموضوعات»باطل است، و هیچ اصلی ندارد و ابن جوزی نیز آن را در 

 .روایت از مسلم و صاحبان سنن -2
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و  [عشاء ظهر با عصر و مغرب با]همینطور، جمع میان دو نماز اجازه داده شده است 

 اند.کی از آنها مجاز دانستهبه جای آوردن دو نماز را پشت سرهم در وقت ی

بیده خوا پهلو به همین ترتیب، به مریض اجازه داده است که در حالت نشسته و یا به

اقی شار بنماز بخواند و برایش تنگی و ف [برحسب امکان و توانائیو به پشت افتاده ]

 نگذاشته است.

 سافرتماری، به کسی که به خاطر بیم[ که شرط درستی نماز استدربارة طهارت نیز ]

ا نب خدیا عذر دیگری امکان استعمال آب را ندارد، به عنوان تسهیل و رحمتی از جا

نگ و سک یا برای بندگانش، اجازه داده است که به جای وضو، بر زمین پاکی از ماسه، خا

 غیره تیمم کند:

﴿ ...                        

                      

                            

                 ﴾   ( / 6مائده) 

 زدیکیو اگر مریض یا در سفر بودید یا از قضای حاجت آمدید و یا با زنها ن»

سح مد را کردید و آبی نیافتید، بر زمین پاکی تیمم کنید، پس چهره و دستهای خو

واهد پاکتان کند خخواهد برای شما دشواری بیافریند بلکه مینمایید. خداوند نمی

 .«ام نماید تا شاید سپاسگزار باشیدو نعمتش را به شما تم
 قرآن کریم، این حکم را در سورة نساء نیز یادآوری نموده و فرموده است:

﴿                 ﴾  (43 /نساء). 

 .«گمان خداوند بخشنده آمرزگار استد. بىروى و دستانتان را مسح کنی»

 ها و گذشتها، مظهریگردد که این اجازهمعلوم میها برای شخص مسلمان در این آیه

 ندگانشب کسی که پاکی «العفو الغفور، الکریم الرحیم...»باشند: برای تجلی اسماء خدا می

 .گرداندمیمام خواهد و نعمت خود را بر آنها ترا می
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به نبرد  صکه عمروبن العاص در هنگامی که از سوی رسول خداکاری هم 

او در »ست: ز گذشتها و تخفیفهای خدایی اای ا، نمونهالسالسل گسیل شد، انجام دادذات

ود م نمیمتراین ، از بین برود. بنابشبی بسیار سرد، محتلم گردید و ترسید که اگر غسل کند

ه کنگامی هشدند، یارانش به این کار عمرو قانع نو با اطرافیانش به نماز صبح ایستاد، ولی 

 مرو،عفرمود: ای  صبرگشتند، جریان را برایش تعریف کردند، پیامبر صنزد رسول خدا

 ؛که ردمگفتة خدا را به یاد آو تو در حال جنابت به نماز ایستادی؟ عمرو گفت: این

﴿             ﴾ (29 /نساء). 

 .«[ به شما مهربان استو خویشتن را مکشید، که خداوند ]نسبت»
  .1خندید و چیزی نگفت ص. پیامبرو تیمم نموده نماز خواندم

ز ایش ادلیل تایید کار عمرو بلکه نشانة ست صمعلوم است که خنده و سکوت پیامبر

 باشد.ای میفهم و درک او در چنین قضیه

 وط به جهاداز گذشتهای مرب

خداوند برای مواقع جهاد نماز جنگ را مقرر داشته و آن را برای ستایش مجاهدین و 

یل داده است. ابن کمک آنان در برابر دشمن، در نماز چهار رکعتی، به یک رکعت تقل

بر مسافر دو رکعت، بر مقیم چهار  صخداوند نماز را از زبان پیامبرتان»گوید: عباس می

و به هنگام درگیری نیروها، هر  .2«طر یک رکعت قرار داده استر حال خرکعت و د

 مقدار نمازی که در توان و امکان پیکارگران باشد را پذیرفته است: 

﴿           ﴾ (239 /بقره). 

 ه جاىب[ ترسان بودید، در حال راه رفتن یا سواره ]نماز را و اگر ]از دشمن»

 .«آورید[

________________ 

 روایت از احمد، ابوداود، حاکم، دارقطنی و ابن حیان. -1

 به روایت مسلم. -2
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ن گذاشتند، زیرا که این یکی ستوو یارانش میان نماز و جهاد فرقی نمی صپیامبر

 باشد، فرد نمازگزار خویشتن را در میاناسالم و آن دیگری مظهر اوج و عظمتش می

 کند.صور میمحراب نماز ت انگارد و مجاهد خود را درجهاد می

و  دارنددفاعی خود را بر خداوند بر مجاهدین واجب کرده است که اسلحه و نیروهای

 در برابر او نیز خاضع باشند و با پروردگارشان نیایش و مناجات کنند:

﴿                             

                           

                          

                     ...﴾
 .(102 /نساء) 

یستند خواندی باید گروهی با تو باوقتی که در میانشان بودی و برایشان نماز می»

گروه  و هایشان را داشته باشند. وقتی که آنها سجده کردند، عقب بروندسالحو 

ا اند، نماز بگزارند. و همچنان آمادگی و سالح خود ردیگری که نماز نخوانده

قة خود غافل شوید تا اسلحه و آذو خواهند که شما ازحفظ کنند، کافران می

 .«..یکباره بر شما بتازند و کارتان را تمام کنند
شمن جلودارانی از سواران خود را برای کسب آگاهی و اطالع از وضع د صپیامبر

رو  فرستاد و خود به نماز صبح ایستاد و در حال نماز، با وجود اینکه خودش از

 گشت که سواران مزبور از آنجاای برمیه سوی درهبرگردانیدن )درنماز( نهی کرده بود، ب

 ، نور چشم و آرامش جانش بود.آمدند. با آنکه نمازمی

م، به نقل شده است که فرمود: من در حالی که به نماز مشغول هست از حضرت عمر

 پردازم.تجهیز ارتش خود می
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 تخفیفات روزه

لف مسافرت به نقاط مخت در مورد روزة رمضان نیز برای شخصی که در حالاسالم، 

وزه، رباشد. گذشتها و تخفیفهایی در نظرگرفته و حتی این تخفیفها را در صورتی که می

 ای باشد، واجب دانسته است.متضمن دشواری و ناراحتی قابل مالحظه

اهده در مسافرت بود، مردی را مش صدر صحیح، از قول جابر آمده است که پیامبر

گفت: چه  ع شده بودند و سایبانی برایش تهیه نموده بودند.کرد که گروهی به گردش جم

 «ِِالسََّفر وا ِفىْلِبرِّ َ ْن َتُصوُ اَلْ َس ِ َن »دار است. فرمود: گفت: مردی روزهخبر است؟ 
 .«شودسفر، خوبی و نیکی شمرده نمی روزه گرفتن در حین» یعنی:

آمدیم، از نبردی می صیاسر نیز روایت شده است که: همراه رسول خدابن از عمار 

ای در میان راه فرود آمدیم. مردی از ما در روز بسیار گرمی حرکت نمودیم و در نقطه

گرفتند و او همچون بیماری  جدا شد و به زیر سایة درختی رفت، رفقایش دورش را

وقتی که این وضع را دید، فرمود: رفیقتان را چه شده است؟ گفتند:  صافتاده بود. پیامبر

خوب نیست که در مسافرت روزه بگیرید، اجازه »فرمود:  صدار است. رسول خداروزه

 .1«اده است، بپذیرید و به کار بندیدو تخفیفی را که خدا د

سافر آشکارا تصریح نموده است که هر گاه روزه گرفتن برای م صبدینسان پیامبر

ود نه یک عمل ریک گناه بشمار میحدودی که روایات معلوم داشتند،  مشکل آمد، در

 صواب.

در مسافرت بودیم، برخی از ما  صاز انس روایت شده است که گفت: ما همراه پیامبر

دار بودند و برخی نبودند، در روزی گرم به منزلی فرود آمدیم و جز باالپوش خود، روزه

آب  داران افتادند و دیگران برخاستند، چادرها را کوبیدند و اسبها راای نداشتیم، روزهسایه

 .2«ایی که روزه نگرفته بودند، بردندفرمود: امروز اجر و ثواب را آنه صدادند. رسول خدا

________________ 

 با سندهای خوب نقل کرده است.« الکبیر»این را طبرانی در -1

 روایت از مسلم. -2
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برد ولی شخص ای جز گرسنگی و تشنگی نمیدار، در چنین مواقعی بهرهشخص روزه

 رسد.روزه هم به سیری و هم به پاداش فعالیت اجتماعی و خدمت به دیگران میبی

ز ادی افطار در رمضان داده شده است و در عوض، تعدهمینطور برای مریض، اجازة ا

 فرماید:گیرد. قرآن کریم در این باره چنین میروزهای دیگر بعد از بیماری، روزه می

﴿                        

                             

                         ﴾ 
 .(185 /بقره) 

هایی نهماه رمضان ماهی است که قرآن در آن برای هدایت مردم و به عنوان نشا»

درک  از هدایت و فرقان، نازل گردیده است. پس هر یک از شما که این ماه را

های ز روزنمود، باید روزه بگیرد و هر کس بیمار یا در سفر باشد، همان تعداد ا

شما خواهد وسختی و دشواری بدیگر را روزه بگیرد. خداوند راحتی شما را می

 .«خواهدنمی
، ابوسعید دار افطار کنندست که در ایام روزهبه مجاهدین اجازه داده ا صرسول خدا

در حال روزه به طرف مکه حرکت کردیم. چون در منزلی  صبا رسول خدا»گوید: می

اید و خوردن برایتان فرمود: شما اینکه به دشمن نزدیک شده صفرود آمدیم، رسول خدا

همچنان  دهنده است و مجاز هستید. بعضی از ما روزة خود را شکستند و بعضیتوان

فرمود: شما صبح، با دشمن  صدار ماندند. سپس به منزل دیگری درآمدیم، پیامبرروزه

ترتیب روبرو خواهید شد، شکستن روزه برایتان توان بخش است، پس افطار کنید. بدین

  .1«قطعی داده شد و همگی افطار کردیمدستور 

د و افطار برایتان ششما صبح با دشمن روبرو خواهید »ابن قیم، از این جمله که 

در غیر سفر باشد، شکستن  داند که مقابله با دشمن، هر چننتیجه گرفته. «نیرودهنده است

________________ 

 روایت از احمد ومسلم و ابوداود. -1
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﴿مانان موظف به تجهیز نیرو هستند کند، زیرا که مسلروزه را الزم می      

      ﴾  /براى ]مقابله با[ آنان و آنچه از نیرو در توان دارید »(. 60)انفال

 باشد.و افطار، از لوازم نیرومندی می «آماده سازید

ی، مسافرت و بیمارادت، در رابطه با این سه موضوع ]سازی عباصل تخفیف و آسان

زمل از آغاز طلوع اسالم، در مکه آورده و در سورة م [ اصلی است که قرآن،جهاد

 فرماید:می

﴿ ...                                    

                         

                         ...﴾ (20 /مزمل). 

ر شما د توانید به آن پایبند باشید. لذا ازمعلوم داشت که شما نمىخداوند( )»

ما شگذشت. پس آنچه میّسر باشد از قرآن بخوانید. معلوم داشت که برخى از 

کنند. که از فضل خدا بیمار خواهند بود و دیگرانى هم در زمین سفر مى

ن آشد از کنند. پس آنچه میّسر باکارزار مىجویند. و دیگرانى که در راه خدا مى

 .«بخوانید
بودند که از این گذشتها و تخفیفها خوشحال و  صاز همة مردم، اصحاب پیامبر بیشتر

خدا فرا گرفته و از  صشدند، همان کسانی که آیین و احکام دین را از پیامبرمند میبهره

 وسعه داد، تنگ و سختسرچشمة نبوت، سیراب گردیدند و آنچه را که خداوند ت

هایش پذیرفته شود، خداوند، دوست دارد که رخصت»نگرفتند، زیرا فهمیده بودند که 

 .1«ونه که معصیت خویش را دوست نداردهمانگ

________________ 

 .«ؤْتَى ُرَخصُهُ َكمَا َيكَْرُه أَْن تُؤْتَى َمعْصَِيتُهُإِنَّ اللَّهَ يُِحبُ َأنْ تُ»روایت از احمد.  -1



 

 های بزرگ اسالم و اسرار و آثارشان در زندگیعبادت و آیین

 نماز ـ زکات ـ روزه ـ حج

 منظور از عبادت اسالم

های معینی گوییم، منظورمان از آن، شکلها و برنامهسخن می «اسالمعبادات »وقتی که از 

ان ه عنواست که از طرف اسالم، برای تقرب جستن به خداوند متعال ترسیم گردیده و ب

ها و کیفیتهای هاندازاند و برایشان اوقات، شعائر برجسته و مخصوص آن برگزیده شده

ه د را بدارد که بحث خوما را بر آن میتغییرناپذیری معین گردیده است. این حقیقت 

 عبادات چهارگانة معروف یعنی نماز، زکات، روزه و حج محدود کنیم.

ات تر سازیم، باید حداقل دو مورد از مهمترین عباداگر بخواهیم عرصه را گسترده

ز ار به معروف و نهی ام»باشند، یعنی انی و کیفی میاسالمی که خارج از محدودیت زم

 را در بحث خود بگنجانیم. «جهاد در راه خدا» و «منکر

 یز امت اسالم است.های تشخص و تمافریضة نخست، از نشانه

﴿                      

         ...﴾ (110 /آل عمران). 

 مر بهابودید که برای مردم بوجود آمدید )سر بر آوردید(،  شما بهترین امتی»

 .«مان داریدکنید و به خدا ایمعروف و نهی از منکر می
 رود:می های مؤمنان به شماریژگیوهای ایمان و و از شاخه

﴿                      

       ... ﴾ (71 /توبه). 

 ف و نهیمعرو مردان و زنان با ایمان، اولیاء )یاران و دوستان( یکدیگرند، امر به»

 .«کننداز منکر می
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﴿              

                         

   ﴾ (112 /توبه). 

ه سجد ،گزارانرهروان )متحرکان( رکوع ،ستایشگران ،عبادت پیشگان ،توبه گران»

 .«...د خداوادارندگان به نیکی بازدارندگان از بدی و نگهدارندگان حدو ،کنندگان
ار عن قرهی ورزد مورد له معروف و نهی از منکر کوتاو کسی که نسبت به این امر ب

 گرفته است:

﴿                        

                   

               ﴾    (79-78 /مائده). 

که  اسرائیل به زبان داود و عیسی پسر مریم از آن لعنت کرده شدندکافران بنی»

شی و نافرمانی خدا نمودند و از حکم حق سرکشی کردند. آنها هیچگاه از بدکی

 .«ناشایسته استکنند قبیح و کار زشت خود دست برنداشتند و چقدر آنچه می
جب ان واو فریضة دوم )جهاد( نیز مانند رکوع و سجده و سایر عبادات بر فرد مسلم

 شده است:

﴿                       

                       

 .(78-77 /حج) ﴾...

ید و اید، رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستای کسانی که ایمان آورده»

زم و ال عمل خیر انجام دهید، تا رستگار شوید و در راه خدا آنچنان که شایسته

 .«است جهاد کنید که اوشما را برگزیده است
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﴿                             

    ﴾ (35 /مائده). 

د یدا کنیپه او بای مؤمنان در برابر خدا تقوا پیشه کنید و راه و ابزاری برای نیکی »

 .«ر شوید)بجویید( و در راهش جهاد کنید تا رستگا
ای از جهاد ندارد، به سوی هر کس در حالی که نشانه»نیز فرموده است:  صپیامبر

  .1«د بزرگی، خدا را مالقات کرده استخدا رفت، )بدون جهاد مرد(، با نقص و کمبو

 فرماید:قرآن، در بیان بزرگی پاداش مجاهدین می

﴿                          

                       

                        

                     

               ﴾ (121-120 /توبه). 

 اى در راه خدا به آناناین از آن است که هیچ تشنگى و رنجى و گرسنگى»

[ دشمنى رسد و جایى که کافران را به خشم آورد، طى نکنند و از ]هیچنمى

اى سته[ آن برایشان کردار شایآورند مگر آنکه به ]پاداشى به دست نمىدستبرد

چه ] اىهیچ نفقهو . کندنوشته خواهد شد. خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمى

ه به پیمایند مگر آنککنند و هیچ میدانى را نمىانفاق نمى [اندک باشد یا بسیار

کردند به آنان نیکوترین آنچه مى[ [ نوشته شود تا خداوند به ]پاس]سودشان

 .«پاداش دهد

________________ 

 « َمنْ َلِقَى اللَّهَ ِبغَيْرِ َأثَرٍ مِنْ ِجهَاٍد َلِقىَ اللَّهَ َوفِيهِ ثُْلمَةٌ » -1

 باشد.اند و ترمذی گفته است: حدیث غریبی میاین را ترمذی و ابن ماجه نقل کرده
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ارزش یک حرکت بامدادی یا شامگاهی در »آمده است که:  صهمچنین از قول پیامبر

 .1«نچه در آن وجود دارد، باالتر استراه خدا، از همة دنیا و آ

کند؟ فرمود: در چه چیز با جهاد برابری می صاهللپرسیدند: یا رسول صاز پیامبر

پاسخ داد: در  صنیست! دو سه بار دیگر همین سؤال را تکرار کردند و پیامبرقدرت شما 

دار و توان شما نیست و در آخر فرمود: نظیر مجاهد در راه خدا، کسی است که روزه

نورزد تا مجاهد، از  ای از نماز و روزه سستیایستاده و متذکر به آیات خدا باشد و لحظه

 .2«جهاد برگردد

یدگاه داز  [جهاد و امر و نهی] نزلتی که این دو فرضیه و عبادتمبا همة ارزش و 

رگی که شعائر بز گذاریم تا به عبادات واسالم دارند، سخن از آنها را در اینجا فرو می

باشند، می معنی تعبد در موردشان آشکار و اسرار و آثارشان در زندگی معمولی موردنظر

 بپردازیم.

 دعبادات کهن و در عین حال جدی

های قدیمی و کهنی زکات، روزه و حج، آیینعبادات معروف اسالمی از قبیل نماز، 

 اند.ای مورد توجه قرار گرفتهباشند که در ادیان پیش از اسالم نیز هر یک به گونهمی

 فرماید: خداوند، دربارة بعضی از پیامبران می

﴿                               

                 ﴾ (73 /انبیاء). 

دادن  کردند و انجامو آنان را پیشوایانى گردانیدیم که به فرمان ما هدایت مى»

زار ما بادتگحى کردیم و عنیکیها و بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان و

 .«بودند
 فرماید: بارة روزه نیز می در

________________ 

 .روایت از بخاری -1

 .مورد اتفاق -2
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﴿                         

      ﴾ (183 /بقره). 

بود،  ر شدهینیانتان مقراى مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است، چنان که بر پیش»

 .«باشد که تقوى پیشه کنید
 فرماید: راجع به حج نیز می

﴿                            

                         

                 ﴾  

 .(27-26 /حج) 

 ساختیم [ معیّن[ را براى ابراهیم ]با این دعوتو چنین بود که جایگاه خانه ]کعبه»

[ تعباد ام را براى طواف کنندگان و ]بهکه: چیزى را با من شریک میاور و خانه

دا ن[ مردم به حج و در ]میان ،یستادگان و رکوع ]و[ سجود کنندگان پاکیزه دارا

وى سد به درده تا پیاده و ]سوار[ بر هر شتر الغرى که از هر راه دورى رهسپارن

 .«تو آیند
صوص ولی عبادات چهارگانة فوق، در آن ادیان شکلی متناسب با زمان و محیط مخ

آخرین دین را که با ویژگی رشد بشر  صدخود داشتند. هنگامی که حضرت محم

ود قرر نممکاملترین شکل خود  هماهنگی داشت، آورد، به فرمان خدا، این عبادات را در

نهای دورا و هر یک از آنها را به آخرین درجة کمال خود رسانید و از تمام آلودگیهای

 گذشته، پاک نمود.

ردد )در اسالم( بلکه ذکر و گبدین ترتیب، نماز فقط یک دعا و نیایش محسوب نمی

ها و کردارهای مشترک میان فکر و قلب و زبان و بدن دعا و تالوتی است که از گفته

توجه به قبلة واحد را در نماز  تشکیل یافته است. اسالم، پاکیزگی و نظافت و آراستگی و

ی، و برای هر نماز الزم دانسته و آن را در زمانهای معینی از شب و روز معین کرده
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رکعات چندی مشخص نموده و ترتیب و کیفیت خاصی در نظر گرفته و با تشریع 

جمعه در رابطه با آن، تکمیلش نموده و اذان و اقامه را مایة  قوانینی مانند جماعت و

 زیبائی آن قرار داده است.

ک از عبادت نوینی است که در هیچینماز اسالمی به این صورت و با این شرایط، 

 شود.به این  شکل دیده نمیادیان دیگر 

احسان ، تنها یک ای است. زکاتسابقههمچنین زکات در اسالم، عبادت بی

 ه برک خواهی نیست. زکات یک حق معلوم و مالیاتی استسخاوتمندانه یا یک صدقة دل

ی ندیهاهر صاحب مالی که در طول سال، در حد معینی دارائی داشته باشد و از نیازم

ست که اباشد، واجب گردیده است. زکات، سهم خداوند در نعمتهایی اساسی او زیادتر 

ان به صورت دارائی و تجارت یا محصول کشاورزی، موهبت نموده است. حقی که ایم

 کند:آوری آن اقدام میانگیزد و دولت برای جمعآدمی او را به پرداختنش برمی

﴿                  ...﴾ (103 /هتوب). 

 .«شان گردانای بگیر و بدین طریق پاک و پیراستهاز اموالشان صدقه»
 هر کس زکات داد، روح و ضمیر خود را پاکیزه داشته، رضایت خدا و خلق را

تحصیل نموده و به خیردنیا و آخرت دست یافته است؛ هر کس هم که از دادنش 

یروی شود و اگر مقاومت کند، با او جنگ شده، ناو گرفته میخودداری کند، الزاماً از 

گردد تا بپردازد و این کاری است که خلیفة اول، حضرت نظامی به سویش گسیل می

 با امتناع کنندگان از پرداخت زکات انجام داد.  ابوبکر صدیق

بادت پس، زکات با این وضع و با مصارفی که قرآن برای آن معلوم داشته است، ع

 جدیدی است که در ادیان دیگر وجود نداشت.

ولی روزه، حج، ذکر و دعا نیز عبادات قدیمی مشترک در بین ادیان فراوانی هستند، 

اسالم آنها را از تمام آلودگیها دور نموده و به آخرین درجة کمالشان رسانیده و اسرار و 

اودانی به آنها بخشیده و ها و نتایجی در آن قرار داده و تأثیری شایستة یک آیین جنشانه
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را وسیلة اصالح فرد و خوشبختی خانواده و پایداری جامعه و جهت بخشیدن به  آنها

 دولت و راهنمایی جهان قرار داده است.

 اسرار و آثار عبادات

 اساسی در عبادت اینست که برای امتثال فرمان خدا و ادای حق بندگی ونکتة 

رای گیرند و الزم نیست که حتماً داوی انجام میسپاسگزاری از نعمتهای انکارناپذیر 

 وسط عقل محدودزندگی مادی انسان باشند و درک حکمت آنها ت هایی درنتایج و بهره

 انسانی هم ضرورت ندارد.

ویش خوردگار رموضوع و مقصود اصلی در عبادات، آزمایش بندگی انسان در برابر پ

 است.

ست و نده ابة تفصیالت آن را دریابد. بنده، بنابراین معنی ندارد که راز و حکمت هم

 خدا، خدا و انسان چه خوشبخت است اگر پایه و قدر خویش را بشناسد.

کمتش ه و حاگر بنا باشد انسان، خداوند را جز به طرقی که موافق عقل محدود او بود

ی داند عبادت نکند و چون از درک علت و ماهیت یک یا چندمورد جزئرا به تفصیل می

یده پرست توان شد، روی گردان شود و به کنار رود، در اینصورت عقل و هوای خود رانا

 است، نه پروردگار و موالیش را.

ن قید و شرط فرماوجه مشخصة عبودیت خداوند، ایمان به غیب نادیدنی و پذیرش بی

نیاز است او است. برای شخص مؤمن همینقدر کافی است که بداند خداوند از جهانیان بی

رمان فی که و احتیاج به عبادات و فرمانبرداریهای آنان ندارد، بنابراین نه اطاعت کس

 رساند.کند، زیانی به او میبرد، برایش سودی دارد و نه سرپیچی آنکه نافرمانی میمی

﴿ ...                          ﴾
 .(12 /مانلق) 

د، هر کس شکرگزار باشد، برای خود شکرگزاری کرده است و کسی که کفر ورز»

 .«نیاز ستوده استخداوند بی
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﴿                             

    ﴾ (97 /آل عمران). 

اند [ کسى که بتو[ مردم است، ]البته[ بر ]عهدهاوند حج خانه ]کعبهو براى خد»

ز ى نیاسوى آن راه برد. و هر کس کفر ورزد، ]بداند[ که خداوند از جهانیان ب

 .«است
ه رر داشتنیاز است و اگر چیزی را بر آنان مقاز بندگانش به تمام معنی بی پس خداوند،

 ردی ویر و نیکی در زندگی مادی و معنوی، فاست، فقط برای اصالح نفس و نیل به خ

ی باشد. منتها ممکن است که حکمت خداوند بزرگ براجمعی و دنیوی و اخروی آنها می

 انسان محدود، پوشیده و نامعلوم باشد!

 1نق خفا  عن فهم الذکیی                   کم هلل  ن سرخفیو

اسرار برخی از  ،یده داشته استهمانطور که بسیاری از اسرار هستی را از انسان پوش

مقررات خود را نیز پنهان کرده تا انسان، با اشتیاق در حال کنجکاوی مجهوالت باشد و 

و برای اینکه دائمًا در محدودة بندگی و ایمان که آرزومند وصول و پذیرای قصور ... 

 باشد، قرار داشته است.می       ﴾(2)﴿شعارش 

 گفته است: «المنقذ من الضالل»امام غزالی در کتاب 

باشد، مانند نقشی که داروها در سالمت بدن او هدف عبادات، سالمت قلب انسان می

فهمد و دارند، هر انسانی غیر از پزشک و دانشمند، خواص دارو و نحوة ترکیبش را نمی

کند و با او به مناقشه صیف دارو، از پزشک پیروی میهر بیماری در معرفی و تو

های شود که آثار داروی عبادات با حدود و اندازهپردازد. بدینسان برای ما روشن مینمی

شود و در معین شده از سوی پیامبران، به وسیلة امکانات عقلی خردمندان دریافت نمی

با فروغ نبوت و نه با قدرت عقل  مزبور رااین زمینه، باید از پیامبرانی که خصوصیات 

________________ 

 خدا را بسی اسرار نهانی است که پنهانش باریکتر از فهم هوشمندان است.ترجمه:  -1
 .285سوره بقره، آیه  -2
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روی کرد و همانطوری که اختالف داروها از لحاظ مقدار، وزن و نوع اند، دنبالهدریافته

باشند، از اعمال خود بدون حکمت نیست، عبادات نیز که همان ادویة مرض دل می

صبح،  که سجده دو برابر رکوع است و نماز اند. تا آنجامختلف و متفاوتی ترکیب یافته

و این تفاوت و تنوع بدون حکمت و دلیل نیستند و از جمله خواصی نصف نماز عصر 

باشند. بنابراین، کسی که در پی باشند که جز با نور نبوت قابل فهم و شناسایی نمیمی

استنباط حکمت و انگیزة آن باشد به حماقت و جهالت در غلطیده و یا گمان کرده است 

 .1باشدی اتفاق و تصادف مطرح شده و خالی از یک سر الهی میکه عبادات مزبور، از رو

 شود که جستجوی حکمتی قانع کننده و خردپذیر برای هر مورداز اینجا معلوم می

قل ه با عطجزئی و تفصیلی از جوانب عبادات، اشتباه آشکاری است. بخصوص در راب

 شود.تفاعی سیر نمیهای حسی و انمادی دوران اخیر که جز با پدیده

د با ه بایکشعائر تعبدی هستند  [بطوری که استاد عقاد گفته استبنابراین، عبادات ]

ض فیتی از آن، اعتراو به هیچ وضع و کی کیفیت و شکل مخصوص خود انجام گیرند

به  باشد. هر چند که بنانکه در صورت و وضع دیگر نیز قابل اعتراض میشود مگر آنمی

ن یابد، از بنیاای بر طبق آن تحقق میپایة اعمالی که فریضه دهنده، مجرا و نظر پیشنهاد

 دگرگون شود.

 چرا روزه یکماه است و سه هفته یا پنج هفته نیست؟

 چرا سهم زکات یکدهم است و یک پنجم یا یک پانزدهم نیست؟

ده کنیم و به صورت ایستاده و یا فقط با رکوع وبدون سجبرای چه رکوع و سجده می

 ریم؟ و ...گزانماز نمی

زند، تضمینی ندارد که در صورت سه هفته کسی که دست به اینگونه اعتراضات می

ر ا مقری بودن مدت روزه یا بیشتر و کمتر شدن مقدار زکات نسبت به اندازة موجود و

 تکرار ود راگردیدن نماز با کفیتی غیر از کیفیت فعلی مورد اتفاق مسلمانان، اعتراض خ

 نکند.

________________ 
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جیه های مزبور و تفسیر و توست که وسایلی برای راه یافتن به کیفیتمنظور این نی

است  ا اینمبلکه منظور پیروی ازآن، به جای پیروی از چیزهای دیگر قابل تصور نیستند، 

 دیدنظرای تجکه قالبهای عبادی مزبور، شکلها و کیفیتهای تعبدی هستند که دلیل عقلی بر

یلی تواند به دله تجدیدنظر کننده و تغییر دهنده، نمیو دگرگونی آنها وجود ندارد، زیرا ک

ستناد ست، امحکمتر از دلیلی که آن را مردود شمرده و به چیزی دیگرتمایل پیدا کرده ا

 کند.

حصر به کند و تنها منلب دربارة همة ترتیبات مربوط به امور دنیا نیز صدق میطاین م

 امور دینی نیست.

ا صد رتش فالن ملت پنجاه و در ملتی دیگر چهل یمثالً، چرا تعداد گردانهای ا

ر باشد؟ و چرا رنگ سبز، درمیان رنگهای پرچم یک ملت، رمز فالن مفهوم است و دمی

 شود؟از آن مربوط می نظر قوم دیگر، به مفهومی غیر

بهرحال، گزیری از قبول اسباب تعبدی که تسلیم بدان، معقولتر از مجادله در مورد آن 

 .1باشد، نیست

 ینها،کسانی که کوشیدند تا حکمت همة جزئیات عبادت را بفهمند، گمراه شدند. ا

شد، ده باوقتی که اسرار بعضی از تفصیالت و جزئیات عبادتی همچون حج، برایشان پوشی

 اند.آفرینند و در هر دو صورت از راه درست منحرف گردیدهکنند و تردید میتردید می

 نماز

 کنم که تاریخای مشترک میان همة ادیان است و گمان نمیو پدیده دارنماز، عبادتی ریشه

 ادیان، دینی بدون نماز سراغ داشته باشد.

 طلبانة اسالماسالمی، امتیازات خاصی دارد که ویژگیهای هدایتگرانه و اصالح اما نماز

ی سازد. بنابراین جای شگفتی نیست که واجد اسرار بزرگگر میرا به روشنی تمام جلوه

 باشد که هیچ دین دیگری نداشته است.

________________ 

 109-108سالم، للعقاد، ص حقایق اإل -1
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 ارزش نماز در اسالم

خویش به نماز توجه و سفارش نموده است و مراعات و  کتاب و سنت در اسالم،

ست. ااشته انجامش را با شدت هر چه بیشتر تاکید نموده و از ترک آن به سختی برحذر د

باشد که در چیزی مینماز، ستون دین و کلید بهشت و بهترین کردار است و نخستین 

 ابراهیم خلیل، بدان ضمن دعای گیرد و قرآن درروز قیامت مورد بازخواست قرار می

 اشاره نموده است:

﴿                    ﴾ (40 /ابراهیم). 

 .«انو نیایشمان را قبول گردپروردگارا من و ذریة مرا نمازگزار قرار ده »
 به داشتن آن ستوده است: و اسماعیل ذبیح را

﴿                       ﴾  (55 /مریم). 

داد و مى [ زکات فرمان[ نماز و ]پرداختاش را به ]گزاردنخانوادهاو )اسمعیل( »

 .«پروردگارش پسندیده بوددر نزد 
آن  همچنین خداوند در نخستین ساعات بعثت موسی و نزول وحی، او را به اقامة

 دهد: دستور می

﴿                             

       ﴾ (14-13 /طه). 

 من تو را برگزیدم، پس به وحی گوش کن. من خداوند هستم که معبودی جز»

 .«و نماز را برای ذکر من بپای دارمن وجود ندارد، پس مرا بپرست 
 کند:و به او و برادرش هارون وحی می

﴿                          

          ...﴾ (87 /یونس). 

[ را ها ]یىو به موسى و برادرش وحى کردیم که براى قومتان در مصر خانه»

 .«اریدهایتان را رو به قبله قرار دهید و نماز بر پاى دمسکن گزینید و خانه
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 ده است:در وصیت لقمان به فرزندنش نیز چنین آم

﴿                                

           ﴾ (17 /لقمان). 

یی که ن و بر پیشامدهاکبه معروف و نهی از منکر  دار و امرفرزندم، نماز را بپای»

 .«ین از کارهای مطلوب استدهد صبر کن که ارخ میبرایت 
 کند:و عیسی در گهوارة خود اظهار می

﴿ ...               ﴾ (31 /مریم). 

 .«ام به نماز و زکات سفارش کرده استو مرا تا وقتی که زنده»
 فرماید:داده می و خداوند آخرین پیامبر خویش را به آن فرمان

﴿                  ...﴾  (45 /عنکبوت). 

 .«دارشود بخوان و نماز را بپایبه تو وحی می آنچه از کتاب را که»
ده ح نموو آن را از ویژگیهای اصلی متقین برشمرده و به دنبال ایمان به غیب مطر

 است:

﴿             ...﴾  (3 /بقره). 

 «ارندد -آورند و نماز برپاى مىکسانى که به غیب ایمان مى»
 .ستو اوصاف مؤمنان رستگار )مفلح( را با آن شروع نموده و بدان پایان داده ا

﴿                 ....       

      ﴾ (9-1 /مؤمنون). 

جه ه متونان که در نماز خود خشوع دارند... و کسانی کمومنان رستگار شدند، آ»

 .«و مراقب نمازهای خود هستند
اده درار ید قامنیت و خوف و صلح و جنگ مورد تاک و التزام بدان را در سفر و حضر،

 است:
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﴿                      

         ﴾ (239-238 /بقره). 

گاه  و هر نسبت به نمازها و نماز میانه، مراقب باشید و به نیایش خدا برخاسته»

 .«حال پیاده یا سواره، به جای آوریدخوفی داشتید، در
ه که ر گونهخطرناک، در حال راه رفتن پیاده یا سواره،  یعنی در هنگام جنگ و مواقع

ین م در اودن هتوانستید، بدون رکوع وسجود و فقط با اشاره، نماز بگزارید، رو به قبله ب

 موارد ضروری نیست:

﴿                      ... ﴾(115 /بقره). 

 .«کجا رو کنید خداوند در همان جاستشرق و غرب از آن خداست، به هر »
نکاری بیم تا وقتش بگذرد، به نابودی و زیا ورزدکسی را هم که از آن غفلت می

 دهد: می

﴿              ﴾  (5-4 /ماعون). 

 .«کنند(وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلند )به محتوای آن توجه نمی»

﴿ ...                   ﴾  (59 /مریم). 

ر دودی به ز نماز را ضایع نموده از شهوات پیروی کردند و» و مردم بدی را که

 .«غلتندگمراهی فرو می
 قابل سرزنش و محکوم به گمراهی دانسته است.

، نماز را شرط اول التزام به ایمان و شعار تعیین کننده میان مسلمانان و صپیامبر اسالم

س آن را ما و آنها، نماز است، هر کیمان و شرط پیوند پ» کفار قرار داده و فرموده است:

میان آدمی و شرک و کفر، ترک نماز ». و نیز فرموده است: 1«ه استترک نماید، کافر شد

________________ 

 مسلم و اصحاب سنن. روایت از احمد و« دْ َكفَرَ اْلَعْهدُ الَِّذى بَْينََنا وَبَْينَهُُم الصَّالَةُ َفمَْن تَرََكهَا َفقَ» -1



   

 عبادت در اسالم                246 
 

هر کس بر آن مداومت نکند، نور و »روز به نماز اشاره کرد و فرمود: و یک  1«قرار دارد

بن خلف و هامان و ابی همراه قارون و فرعونهادی و نجاتی نداشته و در روز قیامت، 

  .2«خواهد بود

همراه  اند: کسی که دارائیش او را از نماز غافل کند،تهعلما در توجیه این حدیث گف

به  و هر کس قارون است و هر کس به سبب حکومت از نماز باز بماند، همراه فرعون

جارت خاطر وزارت و ریاست از نماز غفلت ورزد، همراه هامان و کسی که به خاطر ت

 باشد. غفلت ورزد، با ابی بن خلف می

کس یک نماز را از دست بدهد، مانند اینست که از مال و  هر»همچنین فرموده است: 

 یعنی مال و اهلش نابود گردیده و تنها مانده است.  .3«ده باشداش محروم شخانواده

ة وقتی کسی که فقط یک نماز را از دست بدهد اینچنین باشد، وضع کسی که هم

 نمازها را از دست داده است، چگونه خواهد بود؟!

آور نیست که ه تاکید و سختگیری در نصوص قرآن و سنت، شگفتهمبا وجود این

ست و کافر و خارج از اسالم انماز، اند که شخص بیگروهی از بزرگان اسالم معتقد شده

 اند که چنین شخصی، گناهکار و فاسق است و احتمال فقدان ایمانگروهی دیگر گفته

 دارد.

که  دو به خاطر همین موقعیت بونماز در اسالم، چنین موقعیت و جایگاهی دارد 

جرت، اولین عبادت واجب بر مسلمین بوده است، زیرا که در حدود سه سال پیش از ه

ادن مکه تشریع و مقرر گردید. نحوة واجب شدنش نیز دلیل دیگری برای نشان د در

 باشد.عنایت خدا نسبت بدان می

________________ 

اند و ترمذی گفته است: حسن و صحیح است، همچنان که ابن حیان و حاکم نیز هرپنج تن روایت کرده -1

 «بَْينَ الرَُّجِل َوبَيْنَ الشِّرْکِ َواْلُكفْرِ َترْکُ الصَّاَلةِ » اند.روایت کرده

 روایت از احمد و ابن حبان. -2

 به روایت ابن حبان در صحیح خود.«  فَاَتتْهُ صَالُة اْلَعصْرِ َفَكأَنََّما وُِترَ َأهْلَهُ وََمالَهُ َمنْ» -3
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عراج مر شب  در آسمان، دئاًچون همة عبادات در زمین مقرر گردیدند ولی نماز استثنا

 النبیین، تشریع شد.با خطاب مستقیم خداوند جهان به خاتم 

 تأمین و مسائل مهم و حساسی که پیام فرستادن، برایحکومتها معمواًل در کارها 

خوانند. ضرورت کافی نیست، سفیرهای خود را به نزد خویش فرا میغرض و رفع 

خواند و به است. وقتی که او را فرا مینیز سفیر خدا به سوی مردم  صحضرت محمد

ود که گوید، معلوم می شتشریع نماز با او سخن ببارة  دهد تا درآسمانهای باال عروج می

 نماز چه اهمیت و پایگاه بلندی نزد او دارد!

 نماز مطلوب

شوند و حرکاتی باشد، فقط الفاظی که بر زبان جاری مینمازی که اسالم خواستار آن می

باشد و گیرند، بدون هیچ تدبر عقلی و خشوع قلبی، نمیوسیلة اندامها انجام میکه به 

وباهی نند رچیزی نیست که آدمی مانند خروسی بدان منقار زند و چون کالغی برباید و ما

 حضور وبدان نظر کند. نماز مقبول، نمازی است که به حد کافی دارای تأمل و خشیت 

ه همة و این بدان جهت است که هدف اول نماز، بلکقلبی نسبت به عظمت معبود باشد 

ندازه ه و امتذکر ساختن انسان و یادآوری پروردگاری که آفریده و نظام بخشید ،عبادات

 باشد.گرفته و هدایت نموده است، می

 فرماید:خداوند می

﴿      ﴾ (14 /طه). 

 .«دارنماز را برای یاد من بپای»
ذکر خدای تعالی است که  برای اقامه و احیای نماز»نیز فرموده است:  صامبرو پی

 .1«سانده شدندشنا نماز واجب گردید و به حج فرمان داده شد و مناسک معین و

________________ 

 . روایت از ابوداود.إنما فرضت الصالة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك إلقامة ذكر اهلل -1
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نماز اینست که دعا و تضرع و زاری کنی و »اشاره به روح نماز فرموده است:  و با

چنین نکند، نمازش ناقص  هدستت را بگذاری و خدای، خدایا بگویی و کسی ک

 .1«باشدمی

رة ای از طرح و یادآوری اهمیت حضور قلب، در نماز هستند، اما دربااینها نمونه

 فرماید:کنیم که میحضور فکر و عقل، به این سخن خدا بسنده می

﴿                           

﴾ ( /43نساء). 

چه  فهمیدبای ایمان آورندگان، در حال مستی و بیخودی به نماز اقدام نکنید تا »

 .«گوییدمی
بسا  وجوب حضور فکری در نماز را خاطرنشان ساخته است. چه و با این استدالل،

نوشند! راب هم نمیگویند در حالی که شدانند در نماز خود چه مینمازگزارانی که نمی

 خبری و دنیادوستی و هواپرستی، از خودبیخودشان کرده است.ولی جهل و بی

ام، گوید: دو رکعت نماز متعادل و همراه با تفکر، از نماز یک شب تممی بابن عباس 

 بدون توجه قلب، ارزشمندتر است.

دان ب دید ونور چشم خویش را در آن می ص این، همان نمازی است که پیامبر

ن، ه کن. ایرا با دعوت به نماز، آسود فرمود: مانمود و به بالل میاشتیاق ورزیده شتاب می

ا جنماز انس و محبت است، نه نماز خم و راست شدن که بسیاری از مسلمانان به 

 رامآبا آن »گوید: خیزد و میه به نماز برمیسی ککآورند و چه فرق بزرگی است میان می

 .«از آن راحتمان کن!»گوید خیزد و میکه به نماز برمیسی با آن ک «شان ده

________________ 

إنما الصالة تمسكن »ند. اترمذی و نسائی و ابن خزیمه در صحیح خود با عبارات مختلف نقل کرده -1

 «وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهی خداج
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 علت تکرار نماز در طول روز

عصر  ر هنگامای قرار داده و به انجام آن دخداوند، نماز را بر مؤمنان وظیفة زمانبندی شده

بار تکرارش نموده روز، پنجو صبح و شامگاه و نیمروز، فرا خوانده است و در هر شبانه

های لودگیآم معنوی و روانی فرد مسلمان باشد و او را از غفلتهای قلبی و است تا حما

 گناه پاک سازد. 

آیا اگر جوی آبی کنار خانة هر یک »رای تجسم این مفهوم فرموده است: ب صپیامبر

ماند؟ ... از شما باشد و هر روز پنج بار در آن شستشو کنید، چرکی بر بدنتان باقی می

مازهای پنجگانه هم چنین وضعی دارند و خداوند به وسیلة آن، گفتند: نه، فرمود: ن

و کدام  انسان است که روزی را بدون اشتباه و  .1«بردرا از بین می اشتباهات و انحرافات

 لغزش سپری کرده باشد؟

ده رار دامعنویت فرشتگان ق انسان به گونة عجیبی آفریده شده است، در وجود او هم

شهوت بر او  شود کهوران و تعصب درندگان! و بسیار میشده است و هم شهوت جان

ه کند و یا به خاک زمینی که از آن ساخته شدمی جا بر یا خشم او را از وشود چیره می

رود و و اشتباه می افتدکند. در نتیجه به لغزش میاست گرایش و چسبندگی! پیدا می

 سان بهکه ان کارند. اما عجیب آنستآدمیان اشتباهاشتباه انسان عجیب نیست! چرا که همة 

 یواناتبیه حد تا آنجا که شواشتباه خود همچنان ادامه دهد و در انحطاط و سقوط پیش بر

 و یا گمراهتر از آنها گردد.

ویش نمازهای پنجگانه هر روز، فرصتهایی هستند که فرد خطاکار، به راه رشد خ

این  ی پروردگارش باز گردد وبازگردد و از غرور و خواب غفلت به درآید و به سو

شده  شرارة مادی که به وسیلة شهوتها و هوسها و فراموشی خدا و آخرت برافروخته

 است خاموش گردد.

________________ 

 .مورد اتفاق -1
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ای دارد که هنگام هر خداوند، فرشته»فرماید: اشاره به همین حقیقت میدر  صپیامبر

 .1«اید خاموش کنیدهه خود  برافروختدهد: ای آدمیان برخیزید و آتشی را کنمازی ندا می

سوزانند و ها را فرا گرفته میکه دلها و اندیشه شهوات مادی آتش فروزانی هستند

نشاند و دود سیاه آن را نشانی است که این آتش را فرو مینماز، همچون تلمبة آتش

عود در بیان این موضوع زداید. ابن مسبرطرف نموده آثارش را از وجود انسان می

شوید. باز اثرش را میگزارید، سوزید و چون نماز صبح میسوزید و میمی»گوید: می

سوزید و ز میرود، باسوزید تا اینکه با نماز ظهر، آثارش از بین میمی سوزید ومی

سوزید تا دهید. باز میسوزید تا نماز عصر که با خواندن نماز، خود را شستشو میمی

سوزید تا سوزید و میکند. باز میرش را محو میخوانید و اثوقتی که نماز مغرب را می

شوید، خوابید وتا هنگامی که بیدار کند و سپس میهنگام عشاء که شما را شستشو می

  .2«شودچیزی بر شما نوشته نمی

ان م انسبا تمام وسایل توضیح، نقش نماز در محو لغزشهای صبح و شا صپیامبر اکرم

زیر صکند که با پیامبرت. سلمان فارسی نقل میرا برای اصحاب خود مجسم نموده اس

هایش گتکانش داد که بر شاخة تری برکند و آنقدر صدرختی نشسته بوده است. پیامبر

گوید گفتم: سلمان میکنم؟ نین میپرسی که چرا چجدا شد، سپس فرمود: سلمان، نمی

ی پنجگانه را به گیرد و نمازهاکنی؟ فرمود: وقتی که فرد مسلمان وضو میچرا چنین می

ة کریمه را شوند، سپس این آیآورد، گناهان و لغزشهایش مثل این برگها زدوده میجا می

 تالوت نمود: 

________________ 

مورد « الترغیب»و « صحیح»سندش در  و افراد سلسلهء« الصغیر»و « األوسط»به روایت طبرانی در  -1

قوموا إلى نيرانكم التی أوقدتموها  !بنی آدم إن هلل ملكا  ينادی عند كل صالٍة: يا»باشند. میاحتجاج 

 . «فأطفئوها

 شیخ آلبانی در سلسله ضعیفه گفته است: ضعیف است. ]مصحح[

روایت از طبرانی در االوسط و الصغیر بطور مرفوع و با سند حسن. در الکبیر نیز به طور موقوف روایت  -2

 شده و شبیه روایت منذری در الترغیب است.
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﴿                                

 (.14)هود /  ﴾...

دار و در بخش نزدیک شب بپایف روز )اول و آخر( نماز را در دو طر»

 .1«ند، این تذکری برای یادآوران استبرها، بدیها را میکه نیکی

یها تن بدآثار نماز، به همین جنبة زدودن آلودگیها و پوشانیدن لغزشها و دور ساخ

رکی باشد. نماز لحظه پربار و مباشود، بلکه دارای نقش مثبت دیگری نیز میمحدود نمی

کی و یای خاروزانه به هنگام آن، وجود خویش را از دناست. پنج نوبتی که آدمی به طور 

چند کشد تا ها و درگیریها و میدان تنازع بقاء یا تنازع فناء بیرون میآلوده، دنیای کینه

و خود را از غوغای عبود و موالی خویش به حالت خشوع بایستد مای در برابر لحظه

 د.ل و مادة متراکم بر دل و روان خویش بیاساید و سبکبار ساززندگی و فشار ک

ن که نماز، عامل تغذیة الهی و فرازین هستی انسان است، آن بخش از هستی انسا

 :فرمایداش میخداوند درباره

﴿ ...      ...﴾ (29 /حجر). 

 .«از روح خودم در او )آدم( نهادم»
ریق از ط های وجود انسان قرار گرفته است،در کنار سایر جنبه این پدیدة معنوی که

جز  باشد و آن را چیزیفلسفة فیلسوفان قابل تغذیه و ارضاء نمی علم دانشمندان و

های غذایی روزانه، سازد. و همانگونه که وعدهشناخت خدا و ارتباط با وی سیراب نمی

 باشند.ای تغذیة روزانة روح میم نوبتهکنند، نمازهای پنجگانه همعده را سیر می

مناجات بنده با پروردگارش در حال نماز، یک بارگیری معنوی است که باعث 

کشد و گیرد و به آسمان پر میاش گردیده، دستش را میروشنایی دل و گشایش سینه

واسطه با او دهد تا به گفتگوی بیحضور خدا قرارش می بدون وجود پرده و دری، در

________________ 

اند و راویان احمد، در صحیح، مورد احتجاج هستند مگر مد و نسائی و طبرانی روایت نمودهحدیث را اح -1

 زید چنانکه در الترغیب آمده است.علی بن 
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از او بطلبد و خواهد، استعانت نماید و هر آنچه می از نزدیک راز و نیاز کند وبپردازد و 

خدا گوش فرا در جهت سالمتی روح و صفای درون، پیش برود. به این حدیث از قول 

ام هر چه بخواهد، به ام تقسیم کرده و بندهنماز را میان خود و بنده»فرماید: دهید که می

﴿: آورد.چون بنده گویددست می        ﴾ :خداوند گوید ،

﴿گوید: ام ستایشم نمود و چون میبنده      ﴾ خدا گوید: مرا ثنا گفت. و ،

  ﴿چون گوید:   ﴾ام مرا بزرگ داشت و چون گوید: ، خدا گوید: بنده

﴿          ﴾ام مشترک است ، خدا گوید: این، میان من و بنده

﴿ام رواست. و چون گوید: و خواستة بنده               

                  ﴾ ، :این مال بندة خداوند گوید

 .1من است و مرادش داده خواهد شد

گوید: هنگام نماز، می در تعبیر استحکام رابطة بنده و پروردگارش به صپیامبر اکرم

شود، خداوند توجه کاملی نسبت به او پیدا هنگامی که شخص به نماز مشغول می»

ش به هم ز دست بکشد یا نمازشود تا وقتی که از نماکند و از او منصرف نمیمی

 .2«بخورد

 نماز، عامل نظافت و زیبائی است

 ونماز در اسالم، فقط یک عبادت روحی نیست، بلکه در ضمن، نظافت و پاکیزگی 

ر ها از آرایش و زیبائی نیز هست. خداوند برای نماز، پاکیزگی لباس، بدن و مکان ر

از، . نمده استآلودگی و پلیدی، الزم شمرده و طهارت با غسل یا وضو را واجب گردانی

 کلید بهشت است و طهارت، کلید نماز.

________________ 

 روایت از مسلم. -1

 راویانش مورد اعتمادند. :روایت از ابن ماجه، البوصیری در الزوائد گفته است که -2
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﴿                             

                              

  ﴾ (6 /مائده). 

ها آرنج اى مؤمنان، چون به ]قصد[ نماز برخیزید، روى خود و دستهایتان را تا»

ب گر جنبشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک ]بشویید[ و ا

 .«باشید، غسل کنید
روایت شده  صدر اسالم از لوازم ایمان شمرده شده و از قول رسول خدا نظافت،

 .1«م با نظافت استنظافت پیشه کنید که اسال» «تنظفوا فإن اإلسالم بظ ف» است که:

خداوند، پاک است و پاکی را دوست » «ِإنَّ اللََّه َط ٌِّب ُیِحبُّ الطَّ َِّب َبِظ ٌف ُیِحبُّ النََّظاَفةَ »

 .2«و نظیف است و نظافت را دوست دارددارد 

زگی، را به خاطر جدیت در نظافت و پاکی صد پیامبرقرآن اهل مسجد قباء یا مسج

 ستایش نموده و فرموده است:

﴿ ...                        

                 ﴾ ( / 108توبه). 

ماز نکه از روز اول براساس تقوا بنیان نهاده شد، برای ایستادن و  مسجدی»

 وند وش خواندن تو سزاوارتر است، در آن مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه

 .«خدا پاکان را دوست دارد
خود را بیاراید و با بوی خوش و لباس  مسلمان موظف گردیده است که در نماز،

نند بوی نامطبوع و یا لباس ناپاک، که باعث آزردگی خوب و پیراسته از چیزهایی ما

ل از هر نمازی مستحب شوند به مسجد برود، همچنانکه مسواک زدن قببرادرانش می

________________ 

 روایت از ابن حبان در بخش ضعفاء. -1

 وایت از ترمذی.ر -2
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و توصیه شده است  .1«مسواک، تمیز کنندة دهان و خشنود کنندة پروردگار است»است: 

با همان لباس کار  جمعه غسل کنید و پاکیزه شوید و بهترین لباسش را بپوشید و که روز

 خود به مسجد نروید.

د را کردند، حسن هنگام ایستادن به نماز بهترین لباس خومسلمانان نخستین چنین می

دارد بدین پوشید، علتش را پرسیدند گفت: خداوند زیباست و زیبائی را دوست میمی

 گوید:زیرا که می نمایم خواهم برای خدای خودم، آرایشلحاظ می

﴿              ﴾ (31 /اعراف). 

 .«اى فرزندان آدم، در هر نمازى زینت خود را برگیرید»
را  لودگی، در حالی بود که کشیشان و راهبان در اروپای قرون وسطی، کثافت و آاین

ساب به ح دانستند و نظافت و زیبائی را کار شیطانشرط و عامل نزدیکی به خدا می

 آوردند.می

م بطوری که یک راهب در ستایش و تمجید دیگری گفت: خدا رحمتش کند، در تما

 عمر خویش مرتکب گناه پا شستن نگردید!!

 نماز ورزش بدنی است

باعث  زیرا که ،سازدهای بدن را نیرومند مینشاند و ماهیچهنماز، ورزیدگی را در روح می

سول رباشد و با کیفیتی که از پیش از دمیدن آفتاب میسحرخیزی و آغاز فعالیت روزانه 

قویت باز مانده است، به تمرینهای فنی ورزشی که ورزشکاران امروزی برای ت صخدا

 د.پردازند، شباهت داربدن و ورزیدگی اندامها بدان می

ایستاد و خود را به سرشکستگی و در حال نماز به طور معمولی و معتدل می صپیامبر

گیرد، به او مردی را دید که در نماز، حالت افسرده به خود می  زد. عمرنمی افسردگی

و دیگری را دید که برای فرمود: خدا بکشدت، دین ما را به صورت مرده در نیاور... 

________________ 

به روایت احمد از ابوبکر و شافعی و احمد و نسائی و ابن حبان و حاکم و بیهقی از عایشه، و ابن ماجه  -1

 «السَِّواکُ مَْطهََرٌة لِْلفَِم َمرْضَاٌة لِلرَّبِّ »از ابوامامه، 
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کند و به او گفت: سرت را بلند کن، زیرا که خشوع به اظهار خشوع، گردنش را خم می

 شود، نه به گردن. دل مربوط می

کرد و عمود بر در حال رکوع، کمرش را به طور افقی خم می صمچنین پیامبره

داد و یمنمود، بازوهایش را از رانها دورتر قرار پاهای خود قرار میداد و چون سجده می

 داد.هنگام فرود آمدن به سجده و یا برخاستن از سجود، بر دستها تکیه نمی

و صیت ادة تمام جوانب وجود آدمی و شخبدینگونه، نماز حرکت و فعالیتی دربرگیرن

کند و زبان با باشد: بدن از طریق نشستن و برخاستن و رکوع و سجده، فعالیت میمی

ب شنود و قلخواند یا میقرائت و تکبیر و تسبیح و فکر از راه تدبر و اندیشه در آنچه می

 او.احساس خضوع و محبت و عالقه نسبت به  با توجه داشتن به حضور خدا و

 نماز، نیروی روحی و معنوی است

ا ه او ری دادنماز واقعی و مورد نظر اسالم، شخص مؤمن را با نیروئی معنوی و درونی یار

کند. به همین جهت خداوند در برابر مشکالت زندگی و گرفتاریهای دنیا تقویت می

 فرموده است: 

﴿                        ﴾
 .(153 /بقره) 

ابران صاید با صبر و نماز، نیرو بجویید که خداوند با ای کسانی که ایمان آورده»

 .«است

﴿                             

              ﴾  (/46-45 بقره). 

قات ان مالاز بردباری و نماز استعانت کنید و آن جز برای افراد متواضعی که گم»

 وکنند که به سوی او باز خواهند گشت، بزرگ پروردگارشان را دارند و فکر می

 .«سنگین است
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 .1بردبه هنگام روبرو شدن با تنگناهای سخت به نماز پناه می صپیامبر اسالم

با  آورد و غم و اندوهش راخویش به خدا روی می با تمام وجود مؤمن در موقع نماز،

 خواهد: طلبد و حتی از او باران میگذارد و از رحمتش گشایش میاو در میان می

﴿                                  

  ﴾ (28 /شوری). 

 فرستد واند فرو مى[ ناامید شدهو اوست کسى که باران را پس از آنکه ]مردم»

 .«گسترد و اوست کارساز ستودهرحمتش را مى
غاز ا با تکبیر آدهد. نماز ربه مؤمن آرامش و خرسندی و اطمینان دست می در نماز،

شایان  کند که خداوند، از هر چیز قابل توجه ونماید و در همان حال احساس میمی

عمت خواند و با آن، از اساس و لمس ناعجاب در این دنیا، بزرگتر است. فاتحه را می

 شود:سیراب میخدا، 

﴿              ﴾ ه کمال در ب و عدل او را

 ﴿یابد: می     ﴾ ط با خدا و کمک او ارتبابه  و سرشار از احساس نیاز

﴿گردد: می          ﴾ ا را با همة و احتیاج به هدایت خد

﴿ فهمد:وجود می                      

            ﴾. 

جای تعجب نیست که نماز شخص مؤمن را با نیروی حیاتی عظیم و توان معنوی 

در بیان اینکه اثر درونی نماز و مقدمات آن از قبیل وضو و  صسرشاری یاری کند. پیامبر

________________ 

ها و سندش خوب است. بعضی« مْرٌ صَلَّىإِذَا حََزبَهُ أَ  َكانَ النَِّبىُّ  »اند: احمد و ابوداود ازحذیفه نقل کرده -1

کرد و اند و ابن عباس چنین میباشد، برداشت کردهاز همین استحباب نماز بال را که دو رکعت می

دهیم و این در فرمان داده است، انجام می« واستعینوا بالصبر...»گفت: چیزی را که خداوند با عبرت می

 آمده است.245،ص 2ج « یسیر المناویت»
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گیرد و سر می خود را از روز ،است و اینکه چگونه مؤمن نمازگزار ازهاند ذکر خدا چه

شیطان در پس سرشما به » کند، فرموده است:ای را آغاز میدم زندگی تازههر سپیده

بخواب که شب درازی در پیش  :گویدبا هر گرهی می بندد وهنگام خواب، سه گره می

شود و چون وضو کند، یک گره باز مییخیزد و خدا را یاد مداری! وقتی که شخص برمی

شود ایستد، گرة سوم نیز باز میشود و هنگامی که به نماز میگیرد، گرة دوم گشوده میمی

 .1«و کسل خواهد بود گردد. در غیر این صورت بدحالو خوشحال و با نشاط می

 شناسی پزشک نامداری همچوندر روزگار فعلی ما نیز در میان دانشمندان زیست

شود که در یکی از مباحث خود، راجع به نقش و نهایت می دیده «دکتر الکسیس کارل»

 آورد چنین گفته است:نیرویی که شخص مؤمن از طریق نماز به دست می

من به  ای باشد که تاکنون شناخته شده است.شاید نماز، بزرگترین منبع نیروی محرکه»

ز پیش اری اکام که داروها در معالجه آنان عنوان یک پزشک، بیماران زیادی مشاهده کرده

یدان به ماند و پس از اینکه پزشک از تالش خود نومیدانه دست کشیده است، نماز نبرده

رکز یک م «رادیو»ود بخشیده است. نماز همچون منبع آمده و بیماری مزبور را بهب

ا تگو بگام گفراه نماز است که مردم بهن تشعشع و مولد تحرک و نشاط درونی است. از

 کوشند.ناپذیر در افزایش فعالیت محدود خویش میمبدأ نیروی پایان

گزاریم، خود را با قدرت عظیمی که بر تمام هستی حاکم است، ما وقتی که نماز می

طلبیم که به وسیلة آن بر دشواریهای ای از آن نیرو میبا التماس، شعله سازیم ومربوط می

باشد د التماس به تنهایی، عاملی برای ازدیاد نیروی فعال ما میحتی خوزندگی فایق آییم. 

 کنیم که حتی یکبار پیش خدا التماس و تضرع کرده باشد و بهترینو کسی را پیدا نمی

 .2«دستاوردها را تحصیل ننموده باشد

 این، ویژگی نماز به مفهوم کلی آن است. چه برسد به نماز خاص اسالم!

________________ 

 روایت بخاری. -1

 ، ط ثانیه.299از کتاب )دع القلق( دیل کارنگی، ص  -2
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 ی اخالقینماز به عنوان یک نیرو

د د داردر این نیرو، یک امداد و آن هم چه نیکو امدادی، برای ضمیر شخص مؤمن وجو

ی که آن )وجدان یا ضمیر( را در جهت عمل به خیر و ترک شر و دوری از آن یار

 نماید.می

 ها وشناسی و دقت در وعدهاین نیرو، توجه به خدا و رعایت حدود وی و حس وقت

کند. قرآن یی و هواپرستی و نقاط ضعف انسانی را در دل استوار ماستقامت در برابر سست

 فرماید:کریم در این باره چنین می

﴿                         

                ﴾  

 .(23-19 /معارج)

 کند ورسد، بیتابی میانسان حریص آفریده شده است وقتی که شری به او می»

ورزد، مگر نمازگزارانی که نمازشان را ادامه چون خیر به او رسد، بخل می

 .«دهندمی

﴿ ...                        ﴾ 
 .(45 /عنکبوت) 

 .«داردنماز را بپای دار که نماز، از بدی و زشتی باز می»
رند، رافی دابینیم که اخالقشان به انحطاط گرائیده و یا رفتار انحرا میاگز نمازگزارانی 

شوع ه و خدلیلش آن است که نماز آنها، قالبی فاقد محتوا و حرکاتی بدون حضور اندیش

  ؛باشد وقلب می

﴿       ﴾ (2 /مؤمنون). 

 .«که در نمازشان خشوع دارند (رستگاری، از آن مؤمنانی است)»
 گشایش و پذیرائی سینه برای وگزارند و از رقت قلب کسانی که به ظاهر نماز می

 د:فرمایین وعدة خدا هستند که میااند، شایستة بهرهخیر و نیکی بی
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﴿                   

        ﴾ (7-4 /ماعون). 

ا از رو دیگران کنند پس وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلند و تظاهر می»

ر انحصا )یعنی مواد و ابزارهای اصلی را در .نمایندوسایل ضرورى زندگى منع مى

 .«دارند(خویش نگاه می

 امتیازات نماز جماعت

یک  نظیری در تاریخ ادیان و عبادات،گذشته از همة اینها، نماز اسالمی، به شکل بی

 تربیت اجتماعی نیرومند و آموزشگاه عالی انسان است.

 ونفرد مرده است که به صورتی اسالم، وظیفة هر مسلمان را تنها در این خالصه نک

بلکه او  از بپردازد.به انجام نمکند، برکنار از جامعة خویش یا محیطی که در آن زندگی می

ه را به طور جدی به انجام نماز به صورت جماعت و بخصوص در مساجد فرا خواند

 است.

 .1خواست خانة کسانی را که از جماعت سرپیچیده بودند، آتش بزندمی صپیامبر

در عوض بیست و هفت درجه بنابراین، اگر جماعت از نظر اسالم واجب نگردیده است، 

 .2باشداز نماز فردی باالتر می

هر کس عالقه دارد که فردا خدا »مسعود روایت نموده است که گفت:  مسلم، از ابن

خوانده ای که بدان فراباید به این نمازها بگونهمیرا در حالیکه مسلمان است مالقات کند، 

شده است، مقید باشد. خداوند تعالی راههای هدایت را برای پیامبرتان معلوم داشته است 

باشند. اگر شما مانند این بندة متخلف در خانة و نمازها از جملة این راهها و روشها می

را مراعات  صاید و اگر سنت پیامبرخود نماز بگزارید، سنت پیامبرتان را مراعات نکرده

شوید. هیچکس نیست که به نحو صحیح تطهیر نموده، به یکی از این گمراه مینکنید، 

________________ 

 بنابر حدیث متفق علیه. -1

 .روایت مورد اتفاق -2
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دارد، ثوابی برایش مساجد روی آورد، مگر آنکه خداوند بازای هر گامی که برمی

کردیم و کسی جز منافق از آن غفلت آمرزد. ما چنین مینویسد و گناهی از او میمی

تا در  دادندناتوانی، به دو نفر تکیه میورزید و کسانی بودند که از شدت مرض و نمی

 .«صف نماز جماعت حضور یابند
س یا ن ناقواسالم مانند ادیان پیشین از طریق نواخت اعالم فرا رسیدن وقت نماز، در

عین یگری مافروختن آتش قرار داده نشده و برای این منظور طریق د دمیدن شیپور یا بر

 شعار ل بیان و روشنی محتوا، متضمن مفهومگردیده است که به علت قوت عبارات، شک

کربن  ن اهلل   کرباهلل کربناهلل  »: ذان استباشد و این همان او آواز و سرود ملی مؤثری می
ُ  ُسرِّ مَّنًا ُ حَ َ ْشَهُن َ نَّ  ،َ ْشَهُن َ ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، اهلل  کرب ُ  اهلل مَّنًاَ ْشَهُن َ نَّ ُ حَ هللن ا و ن رُِّسو

هلل  کربن کربن ا هلل لی الفالحن حی علی الفالحن اع حي علی الصالةن حي على الصالةن حي
 .«ال إله إال اهلل

آید و مؤمنان آن را اجابت این سرود الهی، در یک وقت از حنجرة مؤذنین برمی

 آیند.پنج نوبت در مسجد محلة خود گرد می کنند و روزانهمی

آیند. این فریضة هفتگی که خداوند جمعه گرد میسپس به طور وسیعتری در نماز 

 جماعت را در آن واجب نموده و گفته است:

﴿                              

                  ﴾ (9 /جمعه). 

دید شاید هر گاه برای نماز در روز جمعه فرا خوانده ای کسانی که ایمان آورده»

ت تر اسین برای شما بهپس به سوی یاد خدا بشتابید هر معامله را ترک کنید، ا

 .«اگر بدانید
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 زهر کس سه جمعه را بدون عذر و ا»عذر از آن را روا ندانسته است:  و تخلف بدون

یا باید مردم از ». و 1«زندنماید، خداوند بردلش مهر می انگاری ترکروی سستی و سهل

ار زند و در شمفروگذاری نماز جمعه دست بردارند و یا اینکه خداوند بر دلشان مهر می

 .2«غفلت پیشگان قرار خواهند گرفت

 تجدید ی وموعظه و یادآور بردارندة نوعی آموزش و توجیه و این اجتماع هفتگی در

 باشد.پیمان و احیای حس برادری و استحکام وحدت و اظهار قوت می

ست که شود. هدف اسالم از این نماز، آندر نماز عید، دایرة شمول باز هم وسیعتر می

ورد و و جشنی بزرگ ترتیب داده همة مردم را در نقطه واحدی گرد آ انجمنی فراگیر

 در آن شرکت نمایند. ،ندمردان و زنان، حتی کسانی که عذری دار

به ما دستور داد که در روز  صرسول خدا» روایت شده است که گفت: لعطیه از ام

نشین را نیز با خود بیاوریم، اما اشخاص حائض نماز فطر و اضحی، زنان حائض و پرده

خوانند ولی شاهد دعوت عام مسلمین و خیرات آن خواهند بود. من گفتم: یا نمی

انش او را با روپوش خود گر کسی پوششی نداشت چطور؟ گفت: خواهر، اصاهللرسول

 .3«بپوشانند

 بیت نظامی استنماز، یک تر

د، دهمی در نماز جماعت، نوعی تربیت نظامی که اساس آن را نظم و فرمانبری تشکیل

ی ش عملچقدر نیازمند آموز [مانند اعراب زمان بعثتوجود دارد و ملتهای نوخاسته ]

ن و ایباشد! یمو پایبندی به نظم و تسلیم در برابر قانون و احترام بزرگان  فرمانبرداری

 شود.چیزی است که از طریق نماز جماعت تأمین می

________________ 

اند و ترمذی آن را حسن دانسته است، همچنان که ابن خزیمه و ابن حبان نیز در هر پنج تن روایت نموده -1

 سلم صحیح است.اند و حاکم گفته است: به شرط مصحیح خود نقل کرده

 روایت از مسلم و ابن ماجه و دیگران. -2

 موارد متفق علیه. -3
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ای راست و مستقیم، اید که بگونهآیا نظامی کاملتر و زیباتر از صفوف جماعت دیده

ار هشدن امامشابدون شکاف، به هم پیوسته، پهلو به پهلو و قدم به قدم شکل گرفته و 

آموزد که راست بودن صفوف، کند و به آنها میدهد که خداوند به صف کج نظر نمیمی

ا رکند که: شکافها گوشزد میصالزمة اقامة نماز و تمامیت آن است و از قول پیامبر

ند راست کنید و حالتهای گوناگون نداشته باشید تا خداو ببندید و صفوف را سر

 ن نسازد.هایتان را دگرگوقلب

شوند و گویند و هنگام قرائت او، خاموش مینماز، همگی تکبیر میبا تکبیر پیش

 دهند.روند و با او سالم میهماهنگ با او، به رکوع و سجده می

کسی که از این نظام سرپیچی کند، مثل اینست که از انسانیت سرپیچیده است. 

کند، از اینکه خداوند، سر و سجده میکه قبل از امام رکوع  آیا کسی»گوید: می صپیامبر

 .1«او را به سر االغ تبدیل کند بیم ندارد؟
زند و این فرد کسی است که از این وضعیت را کسی غیر از سرباز شیطانی به هم نمی

کسی که قبل از امام، رکوع »گردد. نظم و هماهنگی ناراحت می هرج و مرج شادمان و از

 .2«شیطان استیشانیش به دست پو سجده کند، 

 نقش مسجد در زندگی

مسجد به عنوان محل زندگی انجام روزانة پنج بار نماز جماعت، در اسالم و زندگی 

بدین سبب مانند دیر راهبان و عزلتگاه مسلمانان، موقعیت پراهمیتی پیدا کرده است. 

ده است: به ابوذر فرمو صبیکاران نیست. زیرا که در اسالم، رهبانیت وجود ندارد و پیامبر

 .3«آور که رهبانیت امت من، جهاد استبه جهاد روی »

خشنود باد که وقتی گروهی را دید که بعد از نماز جمعه، به بهانة   خداوند از عمر

اند، شمشیر خود را به طرفشان بلند کرد و سخن معروف توکل برخدا در مسجد مانده

________________ 

 روایت از مسلم و بخاری و صاحبان سنن. -1

 روایت از بزار و طبرانی با سند خوب.« شیطانالمام إنما ناصیته بید الذی یرکع ویسجد قبل اإل» -2

 .حاکم روایت از ابن حبان و -3
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ایستد و بگوید خداوندا به من  شما نباید از طلب روزی باز خود را گفت که: هیچیک از

 فرماید: و نقره نخواهد بارید! خداوند می داند که از آسمان طالروزی بده، در حالی که می

﴿                      ﴾  

 .(10 /جمعه) 

دا ین پراکنده شوید و از فضل خهنگامی که نماز به جای آورده شد روی زم»

 .«بجویید
کردند )یا با شمشیربازی می صیامبرکند که حبشیان در مسجد پبخاری روایت می

گویا عمر  داد،یمهم نشان  ل هو به عایشنگریست به آنها می صسالحی دیگر( و پیامبر

 ات به طرف آنهبه خاطر تعصب و خشونتی که داشت، چندان خوشش نیامد و خواس 

 فرمود: عمر کاری نداشته باش! صاما پیامبر سنگریزه پرتاب کند،

اند: گفته علماء از این حدیث برای جواز بازی با اسلحه در مسجد، استدالل نموده و

د ن مفیمسجد محل امور اجتماعی مسلمانان است و هر کاری که برای دین و پیروان دی

 باشد.باشد، در آنجا روا می

بازی با سالح، فقط یک بازی نیست، بلکه عامل تمرین آموزش اند: در ضمن گفته

 .1«گام جنگ و مقابله با دشمن است...افراد شجاع برای ن
رای ای محلی بمسجد در زمان طلوع اسالم، یک مرکز ملی برای تعلیم و تربیت، کنگره

مشورت و همفکری و انجمنی برای کسب آشنایی و پیوند دوستی مسلمانان و 

 برای پرورش عملی اساسی بود. آموزشگاهی

 مسجد، یک آموزشگاه ملی است

ر تان دکدام آموزشگاه مردمی همچون مسجد، همگان را در شب و روز و تابستان و زمس

ه و و هزینراند و هیچ تشریفات هیچ شاگردی از پیر و جوان را باز پس نمی گیرد وبرمی

 قید و بندی ندارد؟

________________ 

 از و هرکاری که برای جامعة مسلمین اهمیت داشته باشد.مسجد مکانی است برای نم -1
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اب های اخالقی و آدعبادی و ارزشتقادی و تکالیف کدام دانشگاهی اینچنین اصول اع

علمی پر از رحمت و برکتی را های دهد و حلقهنیک و شیوة معامالت را آموزش می

 شد و به وسیلة مالئکه احاطه شده است؟بخآرامش می دهد وتشکیل می

ط مساجد منحصر به علوم دینی خالص نبوده و تمام موضوعات مربوجلسات علمی 

راین گردید. بنابرا نیز شامل میمعارف ادبی و انسانی و اندیشة اسالمی از قبیل به عقل 

ر کنیم که از صدر اسالم، اجتماعاتی همچون جلسة عبداهلل بن عباس که دمالحظه می

شکیل هر روز به موضوعی اختصاص داشت، تبرگیرندة علوم و معارف گوناگون بوده و 

های بزرگی در زیر سقف مساجد جامع دانشگاه و علم به عبادت پیوسته بود و شدمی

 نهاد.بوجود آمده رو به رشد می

ش مع قرویین در مراکزهر در مصر و جاعلمی جامع األتواند ارزش کدامیک از ما می

 ر طولو جامع زیتونه در تونس و خدمات علمی و فرهنگی این مساجد یا دانشگاهها د

 قرون متمادی را انکار کند؟

 دائمی مسجد، کنگرة

ن گران، عبادت پیشگان، ستایشگراتوبه»این مسجد که نمایندگانش  کدام مجلس ملی با

 «د خدااز منکرکنان و نگهبانان حدون، امر به معروف و نهی پویان، راکعان و ساجداراه
 هستند، برابری تواند کرد؟

﴿              

                         

   ﴾ (112 /توبه). 

در آن سیاست خود را عرضه و روش خود را معین  ای که زمامداران،مجلس و کنگره

کردند! آیا تاکنون یک یکردند و ملت، بدون ترس و فشاری، با آنان مقابله و گفتگو ممی

ایم که نظیر و شبیه نطق حضرت و مختصر از رئیس دولتی شنیده نطق سیاسی جامع

ای مردم، من زمامداری شما را برعهده گرفتم، »در روز تصدی خالفت باشد:   ابوبکر
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راه حق دیدید، یاریم کنید و چون براه باطل  بهترین شما نیستم. هرگاه مرا در در حالی که

تا حقشان هده کردید، به راه راستم بیاورید، بدانید که ناتوانهای شما نزد من نیرومندند مشا

را بستانم و نیرومندان شما نزد من ناتوانند تا حق را از آنها بازستانم. تا وقتی که من مطیع 

خدا بودم، اطاعتم کنید و چون از راه فرمانبرداری خدا منحرف شدم، موظف به 

 .«طلبمدا برای خود و شما آمرزش میگویم و از ختید. این سخن را میفرمانبرداری نیس
دهد آید، وعده میفرماید و دروغ از آن در نمیاین بیانی بود که خلیفه ایراد نمود! می

کند و حساب شنود و هرگز فراموش نمیورزد، امت هم آن را میو از آن تخلف نمی

شود خلیفه تخلف کند و یا امت فراموش ه میدهد. چگونکشد و ترس به خود راه نمیمی

ا یشود و هیچگاه به عنوان تعطیلی اش روزانه پنج بار منعقد مینماید، در حالی که کنگره

 شود؟مرخصی بسته نمی

 مسجد، یک انجمن است

ای از مردم یک محله تواند در هر نماز، خالصهکدام انجمن یا مجمعی همچون مسجد می

به  را اسالم است که مردم نطقه را گرد هم آورد؟ای از تمامی مزیدهو در هر جمعه، برگ

 سولرده و نماز جماعت فراخوانده و آن را بیست و هفت درجه از نماز فردی باالتر شمر

 کردند، بسوزاند!خواست خانة کسانی را که از جماعت اعراض میمی صخدا

گانه د و بیا یکدیگر آشنا شونرا به جماعت فراخوانده است تا باسالم، فرزندان خود 

 نباشند.

شته ادکینه ن به همدیگر نزدیک شوند و دور نباشند، نسبت به هم محبت ورزند و

 نمایند.نباشند و در جبهة واحدی قرار گیرند و کشمکش 
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گذشتگان ما، ارزش مسجد را به عنوان انجمنی فراگیر شناخته بودند و بدین جهت 

نکاح را آشکار نمایید و در مساجد »نظور امتثال به حدیث به م پیمانهای ازدواج خود را

 نمودند.در مساجد برگزار می 1«منعقد کنید و برای آن دف بزنید

های بسیار هاگر مسلمانان امروز هم از این کار پیشینیان خود سرمشق گیرند، در هزین

ت روند و ثروتهای زیادی که در جهگزافی که در محافل پرزرق و برق هدر می

 جویی خواهند کرد.شوند صرفهچشمی مصرف میخودنمایی و چشم و هم

 مسجد، مرکز تربیت عملی است

گیرند یمسجد کشتزاری است که تعالیم نظری دین، در محدودة آن مورد آزمایش قرار م

 شوند.و اصول انسانی آن آمادة اجرا می

د یا امر ذهنی مجریکی از برتریهای اسالم، اینست که اصول خود را به صورت یک 

 نی بهناگسستصرف محض در سر یا زبان قرار نداده است، بلکه آن اصول را به صورتی 

دری و ، برازندگی و نظام برنامة روزانة فرد مسلمان پیوند داده است. بنابراین آزادی

به  ساجدمدر  ،برابری اسالمی را که دوازده قرن پیش از انقالب فرانسه مطرح گردیدند

 ،ندیق علمی و حقیقی که بدون سر و صدا و حرف زیاد نمایانگر خویش هستشکل حقا

 کنیم.مشاهده می

 آزادی

زاد آی خدا از آزادی نمازگزار مسجد باالتر است؟ او از هر بندگی جز بندگکدام آزادی 

شوع نشان خو فقط در برابر او تواضع و کند است و تتها برای او رکوع و سجود می

ای بر او ای مانند او هستند که سلطهنها هر قدر هم بزرگ باشند، بندهدهد. اما انسامی

 ندارند:

________________ 

گوید: این را در کشف الخفاء می« أَعْلِنُوا َهَذا النِّكَاحَ وَاْجَعلُوهُ ِفى اْلمََساجِِد َواضِْربُوا عَلَيِْه بِالدُّفُوفِ» -1

، ص 1د. جترمذی از عایشه روایت کرده ولی ضعیف دانسته است، اما شواهدی دارد که شاید خوب باش

145. 
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﴿              ﴾ (18 /جن). 

سجد میعنی در )مساجد به خدا تعلق دارد پس با خدا هیچکس دیگر را نخوانید »

 .«یا در بندگی(
 باشد.و باالترین و راسخترین آزادیها میاین همان آزادی وجدان انسانی 

ار یا ر گفتاما دربارة آزادی عقیده و ارزیابی و انتقاد، همین بس که هرگاه امام د

ح ه اصالبدر ضمن نماز اشتباه کند، نمازگزارانی که پشت سر او هستند، موظف کرداری 

این  ن یکسان است.ز رد ومورد برای پیر و جوان و م باشند و اینخطا و راهنمایی او می

زند... تا به گوید و دیگری بر دستش میاهلل میکند، آن یکی سبحانقرائتش را تصحیح می

 حق و درستی باز گردد.

ی نظریات خود را تواند همچون دیکتاتوررود، نمیمنبر می همینطور وقتی که ناطق بر

باید می صورت غفلت ند و دریماو سه نماید بلکه مردم نیز در مسئولیت بر مردم تحمیل

، راست تذکرش بدهند و اگر فراموش کرد، بخاطرش بیاورند و در صورت انحراف از راه

 هدایتش کنند، هر چند که ناطق مزبور خلیفة مسلمین باشد.

 وع را درصمیم گرفت که حدی برای مهریه قرار دهد و این موضت امیرالمؤمنین عمر 

کنی درحالی چطور اینکار را می»است و گفت: ، زنی به محافظت برخمسجد اعالم نمود

 که خداوند فرموده است:

﴿                           

                      ﴾  

 .(20/نساء) 

ال نها مآ[ جایگزین کنید و به یکى از واستید، به جاى زنى، زن ]دیگرىو اگر خ»

ه ن و گنابهتا هنگفتى داده باشید، چیزى از آن مال را باز پس مگیرید. آیا آن را به

 .«گیرید؟[ مىآشکار ]باز پس
ن زن یا»ن نداد و با صراحت گفت: خلیفه، واکنشی جز انصراف از عقیده خویش نشا

 !«مر اشتباه کرددرست گفت و ع
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 برادری

 ر گردهمرا همه روزه پنج باکافی است که مسجد، اهالی محل  دربارة برادری همینقدر

گردند و دستها ها با هم آشنا میخورند و چهرهآورد و بدین ترتیب، بدنها به هم میمی

 فراد بهگیرند و اانس می مبا ه و دلها کنندزبانها با یکدیگر زمزمه می فشرند ودرهم می

یابند. کدام وحدتی از وحدت نمازگزاران در جماعت ، دست میروش هدف و وحدت

خوانند و کتاب واحدی را خدای واحدی را می و ایستندشخص واحدی می که پشت سر

کنند و کارهای یکسانی از قبیل قیام و کنند و به سوی قبلة واحدی روی میقرائت می

 هند، کاملتر و عمیقتر است؟دقعود و رکوع و سجود، انجام می

یابد. وحدتی ماند و به مغز و درون راه میاین وحدتی است که در سطح و پوسته نمی

ی این اندیشه، هدف، جهت، حرف و عمل. وحدتی که مظهر و نمایانگر محتوادر نگرش، 

 باشد:آیه می

﴿     ﴾ (10 /حجرات). 

 .«رادرندبراستی که مؤمنان ب»
ن وناگودر مدینه است که نژادهای گ صتر از منظرة مسجد پیامبرکدام تصویری جالب

 ارسی و بالل حبشی را در دامن خود گرفتهسلمان فغیرعرب همچون صهیب رومی، 

 ا شاملرقحطانی و مهاجرین عدنانی  است، همچنانکه قبائل مختلف عرب از قبیل انصار

توزی دوران شمنی و کینهکه دهایی داشتند ل هر یک تیرهگردیده، در حالی که همین قبائ

 جاهلیت مدت درازی میانشان جدائی انداخته بود، مانند اوس و خزرج.

 ردگمسجد، همگی اینها را در آغوش مهربان خود گرفت و در دامن گسترده خویش 

 گرسنه اآنه آورد و سرانجام، به موهبت خدا، برادران یکدیگر شدند، به طوری که یکی از

 خوابید تا برادرش سیر شود:می

﴿ ...            ...﴾  (9 /حشر). 

 .«دهندرجیح مىت -لو نیازمند باشند و -و ]دیگران را[ بر خودشان»
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ا رفتند تو شب هنگام، با دلی پیراسته از کینه و عداوت و خشم و نفرت، بخواب می

ند که اسه گروه»نباشد، زیرا که روایت شده است:  خدا مردودنمازشان باطل و در نزد 

رود: مردی که امامت )رهبری( گروهی را برعهده گیرد و نمازشان از سرشان باالتر نمی

راضی نباشند، زنی که شب را بگذراند و همسرش از او خشمگین آن گروه به رهبری او 

و این بدان معنی است که نماز  .1«هم نزاع و دشمنی داشته باشند با باشد و دو برادری که

 سازد.واقعی، به هیچ عنوان با جو نفرت و خشم و درگیری نمی

 برابری

د، کدام برابری و مساواتی از مساوات موجود در صفوف بهم فشردة جماعت در مسج

رباب ادست، رت تهیواضحتر و نمایانتر است؟ فرمانروا در کنار نگهبان، توانگر در مجاو

 پیوسته به مستخدم و دانشمند در کنار کارگر و کشاورز!

و  کیالنوقانونی برای مسجد وجود ندارد که صف اول را به وزیران و صف دوم را به 

 سومی را به مدیران یا مسئوالن درجة اول یا مالکان بزرگ اختصاص دهد.

هر  کس زودتر به مسجد آمد، بانابراین هر های شانه برابرند. بهمگان مثل دندانه

 گیرد.در صفوف جلو جای میمنزلت و کاری که دارد، 

تقویت  ها، به منظورتعیین قبلة واحد برای نماز مسلمان»گوید: محمد اقبال الهوری می

 و حفظ وحدت نظر عموم بوده است و شکل کلی آن، به احساس مساوات اجتماعی و

رتری خواهد بینش طبقاتی یا نظریة بتا آنجا که میبخشد. تحکیم پیوندهای آن، تحقق می

 به قومی دیگر را از میان بردارد.قومی نسبت 

ة ا طبقاگر برهمایی اشراف منش جنوب هند، به همردیف و پهلو به پهلو ایستادن ب

 قالب معنوی عظیمی روی خواهد داد!!ها تن در دهد، اننجس

________________ 

 گفته است:« الزوائد»که بوصیری در روایت از ابن ماجه، اسنادش صحیح و روایاتش موثق هستند، چنان -1

ا َساِخٌط َها َعلَيْهَنَ وَامْرََأٌة بَاتَْت وَزَْوجُ َلهُ كَاِرُهوا َوُهمْوْم  قَثَاَلثَةٌ اَل تَرَْتفِعُ صَالَتُهُْم فَوَْق رُءُوِسهِمْ شِبْر ا رَُجٌل َأمَّ »

 «.وَأَخََوانِ مَُتصَاِرمَانِ 
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آفریند و بدانها موجودات را میوحدت ذاتی در برگیرندة همة اشیاء که تمامی 

بخشد، همان چیزی است که به وحدت انکارناپذیر همة بشریت منجر پایداری می

 چنانکه در قرآن] هاورت نژادها، ملتها و تیرهصه شود و تقسیم و پراکندگی انسانها بمی

 برای سهولت آشنایی و تشخیص بوده است و نه چیز دیگر. [آمده است

از جماعت در اسالم، عالوه بر ارزش فکری خود، به آرمان تحقق بر این اساس، نم

کند و این آرمان، فقط با زندگی اشاره میوحدت بشریت به عنوان یکی از حقایق 

د، تحقق سازبرچیدن همة تفاوتها و اختالفاتی که یک انسان را از دیگری متمایز می

  .1پذیردمی

عمیق  ماز اسالمی و اثرنر شگفتی نسبت به اند از اظهابسیاری از مستشرقین نتوانسته

خش لهام باکه وجه تمایز اسالم و آن در نهاد آدمی خودداری کنند، بویژه نماز جماعت 

اند، دهاطالع بوواالترین اصول انسانی اجتماعی که غیر مسلمانان تا قرن اخیر از آن بی

 باشد.می

هایی که از فهمییرغم کجعل] ت آنچه که فیلسوف فرانسوی، رناناز این قبیل اس

خل نان دامن به هیچ مسجدی از مساجد مسلما»[ اظهار داشته است: اعراب و اسالم دارد

مسلمان نیستم، به من دست حسرت از اینکه  وشوم مگر آنکه احساس خشوع نمی

، از بدی منظم الهیاین تکالیف ع»گوید: جع به نماز میو توماس آرنولد را «دهد!می

در  نگردانباشند که جهاالئم امتیاز نظام دینی مسلمین در مقایسه با دیگران میبزرگترین ع

یی که کنند، زیرا نحوة برگزاری بسیاری از آیینهاو مشاهده می سرزمینهای شرقی مالحظه

 .«ستتأثیر معنوی ا شوند، خالی ازدر سرزمینهای شرقی مشاهده می
بازگو کرده  ی، از قول یک اسقفانگیزی نماز اسالم بارة شور سپس مطلبی را در

گوییم: امکان اینک از نماز فردی به سراغ نماز جماعت رفته، می»دهد: چنین ادامه می

هزار نمازگزار ای شبیه اجتماع حدود پانزدهندارد کسی در طول زندگی خود، شاهد منظره

از هر  هند در روز آخرین جمعة ماه رمضان، درحالی که «دهلی»مسجد جامع در محوطة 

________________ 

 .108اقبال، ترجمه عربی از عباس محمود، ص « سالمتجدید التفکیر الدینی فی اإل»تاب از ک -1
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و از دیدن آن، تأثیر  جنبش آنان، بزرگترین عالئم تعظیم و تقوا نمایان است، بوده باشد

های دیگر را قلبی عمیق پیدا نکرده و برتری ممتاز این شیوة عبادی نسبت به شیوه

 مالحظه ننموده باشد.

ن شود؛ در نخستیانداز میاذان برای نمازهای روزانه هم که در اوقات معینی طنین

و هنگام نیمروز که مردم به سختی در تکاپو و سرگرم کارهای خود لحظات سحر، 

  .1«گیرد، عینًا همان عظمت را داردیهستند، و هنگام عصر... با شکل و کیفیتی که انجام م

 در مدینه  مسجد پیامبر

 برایننقش و اهمیت مسجد را در نظام زندگی اسالمی دریافته بود و بنا صرسول خدا

اه که سر ر] فه خویش در میان بنی سالم بن عوکه در مدت اقامت کوتاای ین برنامهاول

رة آن دربا مورد توجه قرار داد، ساختن مسجد قباء بود که این آیه [مدینه ساکن بودند

 فرود آمده است:

﴿            ...﴾ (108 /توبه). 

 .«...جدى که از روز نخست بر تقوى بنیان نهاده شده استبه راستى مس»
 ریزی نمود، بنای مسجد بزرگاستقرار در مدینه پی نخستین بنیادی هم که بعد از

عهده ه و حمل سنگهایش را ب کردخویش بود که در ساختن آن، با دست خود کار می

د، ندار وجود خدایا، زندگی واقعی جز زندگی آخرت»گفت: داشت و در ضمن کار می

 .«پس بر انصار و مهاجران ببخشای
 خواندند:ا میرکردند و این سرود یارانش نیز کار می

 قاعنًاها قائمًا و عمل فی              املساجنا عمریستوی  ن یال »
 .2«ری عن الغبار خائنًایو ن 

________________ 

 ترجمه )عربی( حسن ابراهیم حسن و همکارش.« سالمإلی اإل ةالدعو»از کتاب  -1

 کندو ایستاده و نشسته در آن کار می  سازدکسی که مسجد می -2

 کند، برابر نیستند.کسی که از گرد و خاک فرار میو 
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 .ودبنخستین مرکز دعوت اسالمی و بزرگترین محل دولت اسالمی این مسجد نبوی، 

 عجم، سفید،ای که درهایش را به روی نژادها و اقوام گوناگون عرب، همان مدرسه

و  جوان وسیاه و قشرهای مختلف از قبیل ثروتمندان و تهیدستان و دستجات متنوع پیر 

و در  نمودندکودک گشوده بود و آغوش خود را برای زنانی که در جماعت شرکت می

د که برای زن حق کرده بود و این در زمانی بوشدند، باز آموزشهای علمی حاضر می

 و مشارکت و همگامی با مردان، قابل تصور نبود! آموزیعلم

ای که علم و عمل را با هم آموزش داده و جسم و جان را تطهیر نموده و مدرسه

یم و شناسانید و تربیت را پیش از تعلهدف و وسیله را نشان داده، حق و تکلیف را می

وجه ها، مورد تهش از نظریه و پیرایش نهاد آدمی را قبل از آرایش سرها و قیافتجربه را پی

 داد.قرار می

 علی و عثمان و تعجب نیست که از دامن آن، خلفایی همچون ابوبکر و عمرپس جای 

بن کعب و بیو اخالد و عمرو، قاریانی مانند ابن مسعود  ، فرماندهانی مثل ابوعبیده و

ه، ، حفصدبن ثابت و ابن عباس و زنان فاضلی همچون فاطمه، عایشهدانشمندانی چون زی

 ام عماره و ام سلیم بیرون بیایند.

 مسجد محمدی در همان حالی که آموزشگاه دعوت بود، مرکز حکومت نیز محسوب

تهیه  ، اعانهگاهی و برای فقیردر آنجا برای بیکاران، کار و برای نادانان، آ صشد. پیامبرمی

پرداخت و اخبار جامعه را پخش های بهداشتی و اجتماعی میبه راهنماییکرد و می

وهای ها به آرایش و ترتیب نیرنمود و در جنگن دولتها دیدار میکرد و با نمایندگامی

 پرداخت.گمارد و در حال صلح به گسیل مبلغان و نمایندگان میرزمی همت می

ع را ابه و تابعین هم همین وضمسجد در زمان پیامبر اینچنین بود و در عهد صح

 داشت.

نار از تواند ادعا کند که نماز یک ابتهال روانی مجرد و برکبا این همه، چه کسی می

 باشد و یا یک واکنش منفی، که اثری در جهت بخشیدن و ترقی دادن زندگیزندگی می

 ندارد؟ هرگز...
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به  محقق مسلمان سخن ارزشمندی از یک با گفتار خود، راجع به نماز و مسجد را

 گوید:بریم که میپایان می

مام شوند و تدر مسجد، امتیازات و تبعیضات مقامی، مالی، نژادی و رنگی ناپدید می

که  ی استمحیط آن، از هوای پاک برادری، برابری و محبت آکنده است. این، نعمت بزرگ

ل مش کامآرا دوستی و آدمی روزانه، در میان دنیایی تیره از جنگ و جدال، پنج بار از جو

رود، از ای معمولی به شمار میمند گردد و در حالی که تفاوت و اختالف، خصیصهبهره

شمار های کینه و درگیریها و دشمنیهای بیفضای مساوات برخوردار شود و در میان شعله

 زندگی روزمره، در محیطی سرشار از محبت قرار گیرد.

ه انی کزیرا نمونة آشکاری از حیات است. انس این، واقعاً باالترین موهبت است،

میان تبعیض و کشمکش و درگیری فعالیت نماید و شاهد مظاهر  ناگزیر است در

 ها بیرونیدهگوناگون خشم و کینه و دشمنی باشد، هر روز پنج بار، خویشتن را از این پد

خوشبختی  های واقعیتا به حقیت مساوات، برابری و محبت به عنوان سرچشمهکشد می

 انسان دست یابد.

ه و شود، از دیدگاه خیر و فایدبه همین خاطر، وقتی که برای انجام نماز مصرف می

ای نمایهاستفادة عملی بشریت، به هدر نرفته است و برعکس با آموزش این درسهای گرا

ارة کند، نهایت ارزش را دارد. درسهای مزبور دربگوارا و قابل تحمل میکه زندگی را 

ا و هپایه رادری، برابری، دوستی و محبت، با تمرین و تجربة عملی در زندگی روزانه،ب

هایی برای وحدت نوع بشر و حفظ و پایداری تمدن ابدی انسانی را تشکیل زمینه

 دهند.می

 زکات

 زکات، عبادت مالی و اجتماعی پراهمیت و بزرگی است. 

ردیف نماز ر دهها مورد همة اسالمی است که قرآن، دیضاین عبادت، دومین فر

فاق لمة انبا ک قرارش داده است. یکبار با واژة زکات و جای دیگر با واژة صدقه و گاه نیز

  از آن یاد نموده است.
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به  باشند،خداوند، در اوایل سورة بقره، متقین را که از هدایت کتابش برخودار می

 عنوان کسانی معرفی کرده است که:

﴿                      ﴾(3 /بقره). 

شان زیدارند و از آنچه روبه غیب ایمان دارند و نماز را برپا میکسانی اند که »

 .«کنندگردیده است، انفاق می
 گوید:و در آیات دیگری می

﴿                        

  ...﴾ (110 /بقره). 

نزد  ید، دروبی که انجام دهرا بدهید و هر نیکی و خنماز را اقامه کنید و زکات »

 .«خدا از آن خویش خواهید یافت

﴿                          

                    ﴾ (بقره/ 

277). 

اى پا بر اند و نماز راند و کردار شایسته کردهبه راستى آنان که ایمان آورده»

 ارند ودبه نزد پروردگارشان اند، پاداش خویش را اند و زکات را پرداختهداشته

 .«بیمى بر آنان نیست و آنان اندوهگین نشوند

 زکات در ادیان پیشین

دیمی قادت یک عب [کمک به فقیر با بخشی از داراییات با مفهوم ساده و ابتدائی آن ]زک

ه خود ب خداوند، آن را در سفارشات است که در آیینهای آسمانی پیشین شناخته شده و

 رونه، دای نمر سفارشات پیامبران به امتهای خویش، یادآوری نموده است. برپیامبران و د

 فرماید:اش یعقوب میبارة ابراهیم خلیل و فرزندش اسحاق و نوه
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﴿                               

                 ﴾ (73 /انبیاء). 

ادن دکردند و انجام و آنان را پیشوایانى گردانیدیم که به فرمان ما هدایت مى»

زار ما بادتگنیکیها و بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان وحى کردیم و ع

 .«بودند
 اید:فرمرا مورد ستایش قرار داده می و اسماعیل

﴿                       ﴾  (55 /مریم). 

 داد و در نزد[ زکات فرمان مى[ نماز و ]پرداختاش را به ]گزاردنو خانواده»

 .«پروردگارش پسندیده بود
  کر نموده است:را ذ اسرائیل، زکاتهمچنین در شمار پیمانهای خود، با بنی

﴿                          

                          

     ... ﴾ (83 /بقره). 

ه پدر بو احسان اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و هنگامی که از بنی»

ردم با م وو مادر را مراعات کنید و نیز خویشاوندان و یتیمان و درماندگان را، 

 .«..سخن نیکو بگویید و نماز را بپای دارید و زکات را بدهید

﴿                                 

                            

                    

                     

           ﴾ ( /12مائده). 
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ن( و ضامها دوازده نماینده ). از میان آناسرائیل، پیمان گرفتخداوند از بنی»

ید و ت دادستم. اگر نماز بپا داشتید و زکا: من با شما هبرگزیدیم و خداوند گفت

دید، دا داخبه فرستادگان من ایمان آورده و آنها را یاری کردید، و قرض خوبی به 

وانند، یهایی از زیر آنها ربه بهشتهایی که جو گذرم و شما رااز بدیهای شما در می

رف سازم. کسی هم که پس از این همه، کفر ورزد، از راه راست منحوارد می

 .«گردیده است
 گوید: از زبان مسیح نوزاد نیز می

﴿ ...               ﴾ (31 /مریم). 

 .«ام، به نماز و زکات سفارش نموده استمرا تا وقتی که زنده... »
 گوید:همچنین دربارة عموم اهل کتاب می

﴿                                  

                          

    ﴾ (5-4 /بینه). 

ی داشتند، پراکنده نشدند )به جدل و منازعه و چند دستگ کسانی که کتاب»

خدا  ین کهانپرداختند( مگر بعد از آمدن نشانه و هدایت. آنها دستور نداشتند جز 

ازند. بپردکات را پرستند و نماز را اقامه کنند و زرو، برا با اخالص دین و راست

 .«که دین استوار همین است
توانستند این جنبة اخالقی ن بود و این ادیان نمیزکات در ادیان آسمانی این چنی

 رسالت خویش، یعنی نیکی به فقرا و احسان به درماندگان را نادیده بگیرند.

 پیش از هجرت

در مکه و روزگاری که مسلمانان افراد معدودی بوده و آیین خود را  از آغاز طلوع اسالم

نجه بودند، این جنبة انسانی و داشتند و در سرزمین خود گرفتار آزار و شکپنهان می

هر  که ایمورد عنایت کامل قرآن عزیز قرار گرفت. به همین جهت گردنهاجتماعی، 
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باید برای نیل به خشنودی خدا و بهشت، از آن گذر کند، در شکل نیکی به می انسانی

 گر شده است:مردم، نجات بردگان و تغذیة بیچارگان و یتیمان جلوه

﴿                         

                             

                            ﴾ 
 .(18 -12 /بلد) 

ای برده است! و یا غذا دادن در روز دانی که گردنه چیست؟ آزادهچه می»

نی ای خاکسار، سپس )بعد از اینها( از کساگرسنگی به یتیمی نزدیک یا درمانده

روه گکنند واین فارش میسو به استقامت و بزرگواری  شود که ایمان آوردهمی

 .«مورد رضایتند )توافق متقابل(
  فرماید:در سورة الضحی نیز که از نخستین بخشهای نازل شده قرآن است می

﴿                      ﴾  (/10-9 الضحی). 

 .«رار مده و درخواست کننده را مرانپس یتیم را مورد خشم ق»
 سازد:اعتراف گناهکاران در میان آتش را خاطرنشان می ورة مدثر،و در س

﴿               ﴾  
 .(44 -43 /مدثر) 

 .«یمدادگویند از نمازگزاران نبودیم و به درمانده غذا نمی»
 گان فرموده است:ضمن توصیف تقواپیش همچنین در سوره ذاریات،

﴿             ﴾ (19 /ذاریات). 

 فرماید:می معارجدر سوره 

﴿                  ﴾  

 .(25 -24 /معارج) 

 «وجود دارد سائل و محرومای برای در اموالشان حق معین و شناخته شده»
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چینند ها را هنگام شب بگرفتند میوه در سورة قلم نیز حکایت باغدارانی را که تصمیم

 رموده است:فشرح داده و  نصیب بمانند،تا بیچارگان از آن بی

﴿                         ﴾  
 .(20-19 /مقل) 

 آن گاه مانند ،ای برای باغ روی دادهنگامی که هنوز در خواب بودند، حادثه»

 .«کشت درو شده شد
 فرماید:و در سورة ماعون می

﴿                       

       ﴾ (3-1 /ماعون). 

 کند؟ این، همان کسی است که یتیم راآیا دیدی کسی را که دین را تکذیب می»

 .«دهد!کین را مورد تشویق قرار نمیراند و اطعام مسمی
شانده سوزد و با زنجیرها و بندها کنیز کیفر کسی را که در جهنم می در سورة حاّقه

 شود، چنین تعلیل شده است:می

﴿                     ﴾
 .(34-33 /حاقه) 

ه او( ترغیب )غذا دادن ب به غذای مسکین آورد واو به خدای بزرگ ایمان نمی»

 .«کردنمی
 گیهایمشرکان را هشدار داده و امتناع از دادن زکات را از ویژ در سورة فصلت،

 برشمرده است.  مخصوص آنان

﴿ ...                    

 ﴾ (7-6 /فصلت). 

 .«ورزنددهند و به آخرت کفر میوای بر مشرکان، آنها که زکات نمی»
 فرماید:ستاید و میجامعة مؤمن را می در سورة شوری،
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﴿                           

    ﴾ (38 /شوری). 

 دارند وو کسانی هستند که ندای پروردگارشان را اجابت کرده، نماز برپا می»

که  دهند و از آنچهمی کارشان را از طریق شورای میان همة افراد خودشان انجام

 .«نمایندایم، انفاق میروزیشان داده
 فرماید:در سورة انعام نیز می

﴿                    ...﴾   (انعام/ 

141). 

 .«از محصولش بخورید و روز برداشت، حقش را بپردازید»
 اید:فرمو در سورة مزمل می

﴿ ...                     ...﴾  

 .(20 /مزمل) 

رار قنماز را برپا کنید و زکات را بدهید و بدهی خوبی پیش خدا برای خود »

 .«دهید
حق  ختنداو رعایت حال بیچارگان و پر اینها قسمتی از توجه و اصرار قرآن به نیکی

 فقیر و محروم است.

 زکات اسالمی، نظامی نوین

 لقی کهات مطاما زکات معروف اسالمی، چیزی باالتر از نیکی و انفاق به مفهوم کلی و زک

ست؛ قبل از هجرت تشریع شده بود، و حتی زکاتی که در ادیان سابق معمول بوده ا

مانی دید، در هیچ دین آسه در مدینه و پس از هجرت تشریع و مقرر گرباشد. زکاتی کمی

 و نظام زمینی سابقه نداشته است.
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 ة نماز وهمراه با اقام ایمان است و دادن آن، گاههای اسالم و تکیهاین، یکی از پایه

شرط اساسی دخول در اسالم و کسب  صگواهی به یگانگی خدا و رسالت محمد

 شایستگی برادری با مسلمانان است.

﴿                   ...﴾  (5 /توبه). 

اری کنید )و کنماز بپای داشتند و زکات دادند، راهشان را باز و ، اگر توبه کردند»

 .«به آنها نداشته باشید(

﴿                       ...﴾  

 (11توبه / ) 

 .«شوندیماگر توبه کرده، نماز بپای داشتند و زکات دادند، برادران دینی شما »
 م فسقفریضة واجبی است که انکارش منجر به کفر و جلوگیری از آن، مستلز زکات،

برای  گردد.باشد و کسی که با ترک آن با جماعت مسلمین مقابله نماید، سرکوب میمی

با  برای کارزار اثبات این موضوع، همین کافی است که خلیفة اول، حضرت ابوبکر

ت و سخن معروف کردند، یازده پرچم برافراشکه از دادن زکات خودداری میکسانی 

جنگم، به می به خدا قسم، با کسی که نماز و زکات را از هم جدا کند»خود را فرمود که: 

اهم کنند، برای گرفتن آن خو دادند از من دریغمی ص یامبرخدا اگر عقالی را که به پ

 .«جنگید
ر نیست که ثروتمندی به وسیلة آن ب «بخشش و بزرگواری»زکات در اسالم، یک 

یعتر و وس فقیری منت نهد یا فرد دارایی به فرد نداری احسان کند، بلکه امری عمیقتر

 است.

سأله مای که مسأله فقر یا ظام یگانهن زکات، بخشی از نظام اقتصادی اسالم است. این

 ت.ده اسثروت را پیش از این که هیچ نظامی در دنیا، به عالج آن توجه کند، حل نمو

ل ترین حد دارایی را که مشموواجب است و پایین اسالم، اموالی را که زکات آنها

 زمان وجوب و مقدار آنرا معین کرده است. و گرددزکات می
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اوند نند محصوالتی که خداز اموال، باید یک دهم داده شود، ما ترتیب از بعضیبدین

رتی که اگر صو طلبد... درای نمیرویاند و از طرف انسان، تالش قابل مالحظهاز زمین می

شود یستم م، مقدار مزبور )زکات( یک بیانسان( ةبا وسایل دیگری آبیاری شود )به وسیل

 شود.مل میو این زکات، همة محصوالت کشاورزی را شا

مول برخی دیگر از اموال، همچون طال و نقره و درآمد تجارت متکی بر پول، مش

باشند و این زکات، در مدت هر سال قمری که بر می درصد 5/2یک چهلم، یعنی قانون 

 گردد.گذرد، واجب میاموال مزبور می

حظه البرای زکات مالی هم که به صورت حیواناتی از قبیل گاو، شتر و گوسفند م

 شود، نظام خاصی از طرف اسالم، تدوین شده است.می

ر حکمت تفاوت مقادیر تعیین شده در زکات، این است که هر چه تالش انسان د

شود و باشد، نسبت واجب، بیشتر می کسب مالی، کمتر و نقش قدرت خداوندی نمایانتر

 آید.در صورت معکوس، عکس این جریان پیش می

ان شاره بدخود با ا «زاد المعاد»موضوع توجه نموده و در کتاب دین امام ابن قیم، ب

 ردن آنمقدار زکات مال، برحسب اندازة کوشش صاحبان مال در به دست آو»گفته است: 

 کند.و سهولت یا سختی آن تفاوت می

ا معدن ای از اموال، به صورت گنج یبنابراین، در مواردی که انسان به مجموعة آماده

ن شرط آزکات یک پنجم قرار داده شده است و گذشت سال در مورد  یابد،دست می

 شود.نیست، بلکه هر گاه به دست آمد دادن یک پنجم آن واجب می

 در چیزهایی مانند محصوالت کشاورزی که زحمت کسب و دشواری و رنج به دست

دمی آوردنش بیشتر است، نصف این مقدار تعیین گردیده و این در صورتی است که آ

 ی و ازطبیع قط شخص زمین و بذرافشانی آن را برعهده داشته باشد و آبیاری آن، به طورف

ص هدة شخ)دیم(، اما در مواردی که زحمت و هزینه آبیاری، بر ع طرف خدا انجام گیرد

 م یعنی یک بیستم واجب گردیده است.گیرد، نصف یکدهقرار می
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یت مداوم صاحب مال بوده در مورد کارهایی هم که تحصیل درآمد، مستلزم فعال

حرکت و اداره و مراقبت همیشگی الزم دارد، نصف یک بیستم، یعنی یک چهلم تعیین 

شده است. زیرا بدون شک، زحمت این کارها از کشاورزی و زراعت بیشتر است و رشد 

و بنابراین زکات آن هم  1افزونتر از رشد بازدهی تجارت استکشت و میوه، نمایانتر و 

زکات محصوالت کشاورزی مقرر شده است. استفاده از بازدهی زراعت در بیشتر از 

ابزارهای شود هم، افزونتر از مواردی است که با مواردی که با آب طبیعی سیراب می

 «گردد...دیگر آبیاری می
حد نصاب  اسالم، دارایی اندک را از مالیات زکات معاف کرده و برای هر نوع مالی،

یاز که در صورت رسیدن بدان حد و زیادی از مقدار مورد ن معینی قرار داده است

 فرماید:صاحبش، مشمول زکات خواهد بود و شاید منظور این آیه همین باشد که می

﴿ ...           ...﴾ (219 /بقره). 

 .«نفاق کنند؟ بگو: زیادی راپرسند چه چیزی را امی»
 افراد یر ازرا آنقدر باال قرار نداده است که زکات، بر کسی غ الم حد نصابالبته اس

مانان، دار واجب نگردد، بلکه طوری قرار داده است که اکثر مسلخیلی ثروتمند و گنجینه

به  فرصت و امکان سهیم شدن در تأمین احتیاجات جامعه و یاری نیازمندان و کمک

 مصالح عمومی مسلمین را داشته باشند.

 کندآوری میزکات را دولت جمع

یوزگی و ری و امتنان از طرف ثروتمند و درکسی چنین نپندارد که زکات، یک نوع بزرگوا

طرف شخص فقیر است. برای این که در زکات، بدانگونه که اسالم ترتیب داده  خواری از

________________ 

گردد و سود آید که سرمایه، در ضمن تجارت، چندین دست میالبته همیشه اینطور نیست. گاه پیش می -1

گیرد و هم برسود افزاید. به همین جهت زکات در تجارت، هم بر سرمایه تعلق میکالنی بر خود می

 اصل محصول.حاصله، اما در کشاورزی فقط بر 
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ومت است، رابطه و برخورد مستقیمی میان ثروتمند و فقیر وجود ندارد، بلکه این حک

 گیرد.را از توانگران می است که به عنوان نمایندة فقیر، زکات

 به همین دلیل خداوند به پیامبر خود گفته است:

﴿                 ﴾ (103 /توبه). 

 .«شان بگردانوسیله، پاک و پیراستهاز اموالشان صدقه بگیر و بدان »
فرستاد، به او گفت: غ به یمن میهنگامی که معاذ را به عنوان والی و مبل صیامبرو پ

گرفته و ای بگردنشان نهاده است که از ثروتمندان به اطالعشان برسان که خداوند، صدقه»

 .1«شودبه تهیدستان داده می

 «زکات»آید، این است که می بر صنخستین چیزی که از این سفارش و تعلیم پیامبر
در اسالم جز مصرف بخشی از اموال جامعه که در دست ثروتمندان قرار گرفته است 

 به عبارت دیگر:اش هستند، چیز دیگری نیست. دستان نمایندهبرای همان جامعه که تهی

[ به دست دیگرش اغنیاء] از دارایی جامعه، از یک دست آن زکات، صرفاً انتقال بخشی

 .2باشدمی [فقرا]

اسالم بر این نکته تأکید  .3باشدآوری زکات میت که مسئول جمعتنها حکومت اس

العالمین »رف آن را، دستمزد گردآوران زکات نموده و به همین سبب یکی از موارد مص

دالیل محول کردن گردآوری زکات به دولت اسالمی، و واگذار قرار داده است.  «علیها

 نکردن آن بر عهدة وجدان افراد عبارتند از:

________________ 

روایت مسلم « ، تُؤَْخذُ ِمنْ أَغْنِيَاِئهِمْ وَتُرَدُّ عََلى ُفقََراِئهِمْ هِمْ صََدقَة  ِفى َأمْوَاِلهِمْ فَأَعِْلْمهُمْ أَنَّ اللََّه افَْترَضَ عَلَيْ »-1

 و بخاری.

 شیخ شلتوت.« ةو شریع ةاإلسالم، عقید»از کتاب  -2

بود و زکات را به مصارف رند که اگر امام یا سلطان، ظالم و ستمگر علما بر این نکته اتفاق و تأکید دا -3

خود نرسانید بهتر است که اشخاص، خودشان زکات را به مصارف شرعی آن برسانند )یعنی به  تعیین شده

 دست حکومت ندهند(.
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ر داشد. بممکن است وجدان بسیاری از مردم، مرده و یا گرفتار ضعف و بیماری  اول:

ه اینصورت تضمینی برای فقیرانی که پرداخت حقشان به اینگونه اشخاص محول شد

 است، وجود نخواهد داشت.

حفوظ و نه از ثروتمندان، شخصیتش م اگر فقیر، حق خود را از دولت بگیرد :دوم

 رود.یرخواست و گدایی از توانگران نمماند و آبرویش با دمی

فته ور آشاگر این کار به عهدة خود افراد واگذار شود، نحوة توزیع حقوق مزب :سوم

گردد و در نتیجه ممکن است به یک فقیر چندین ثروتمند کمک کنند و در همان می

 ه کسیوقت، فقیر دیگری باتمام فقر و احتیاجی که دارد، فراموش گردیده مورد توج

 نباشد.

مصرف زکات منحصر به فقرا و اشخاص نیست، بلکه از جمله موارد مصرف  :چهارم

آن، مصالح عمومی مسلمانان است که از قدرت افراد خارج بوده و تنها از مسئوالن امور 

مسلمانان  جماعت مسلمین ساخته است. مانند خرج زکات، برای جلب عالقه تمایل غیر

 .1جنگ در راه خدا تجهیز ابزار و افراد برای و

 المال از آن امت استبیت

 روند؟آوری به کجا میاموال زکات، پس از جمع

ز اروند که همان خزینة عمومی درآمدهای دولت اسالمی می «المالبیت»این اموال به 

 ای قرارباشد و اگر زکات در محل جداگانهقبیل زکات، فیء غنائم، خراج و غیره می

 شود، برای اینست که حق فقرا محفوظ وعمومی دیگر مخلوط نمی گیرد و با اموالمی

 ک رسمیمطمئن بماند و نیازهای مصرفی و ضروریات دیگر، بر آن پیشی نگیرند و این 

 باشد.می ءمعمول و مورد تصریح تمامی فقها

توانند از اند که خلفای مسلمین حق دارند و میبعضی از دشمنان اسالم پنداشته

هر چه بخواهند و در هر جهتی میل داشته باشند، خرج کنند، مثل این که المال، بیت

________________ 

 « لة بالزکاةعالقة الدو»فصل طریقة ادای زکات، بخش  ،2ما، ج« فقه الزکاة»توضیح بیشتر، به کتاب برای  -1
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در این باره  ایاند که اسالم هیچ اصل و قاعدهخزینة شخصی آنهاست، و تصور نموده

المال به همة مسلمانان تعلق دارد و خلیفه یا زمامدار، اما حقیقت این است که بیت ندارد.

دارد و غیر از حقوقی که برایش تعیین گردیده است،  دار امین را برعهدهنقش یک خزینه

 حق دیگری ندارد.

یوة ه ما دستور پیروی از شب ص ای است که پیامبراین، شیوة درستکاران هدایت یافته

 آنان و پافشاری در راهشان را داده است.

ت این ابوبکر صدیق است که وقتی برای خالفت بیعت گرفت، به سوی بازار حرک

و اش را درآورد. عمر به اق معمول داد و ستد کند و خرج خود و خانوادهکرد تا طب

روی؟ گفت: به بازار. عمر گفت: تو که زمامدار مسلمین برخورد و پرسید: کجا می

گفت: برو  ام را از کجا سیر کنم؟ عمرای، دربازار چکار داری؟ گفت: پس خانوادهشده

 وعبیدهاب ن کند! ابوبکر نزدبرایت حقوقی تعییالمال است تا پیش ابوعبیده، که امین بیت

 د و نهر باشباالت رفت و او به خلیفه گفت: برای تو به اندازة خرج یک نفر مهاجر که نه

اره کنم. هر گاه یکی از لباسها را پتر، به عالوة لباس تابستان و زمستان، مقرر میپایین

 کردی بیاور تحویل بده و یکی دیگر بگیر!

 چه مقدار از مال خدا را برای ،خواهید بگویم کهمی»گوید: است که میو این عمر 

دانم؟ دو دست لباس، یکی برای تابستان و یکی برای زمستان، و یک خود حالل می

نه  ام در حد مخارج یک خانواده قریش کهمرکب برای انجام حج و عمره و خرج خانواده

ان ه به آنیکی از مسلمانان هستم و هر چ من ترین آنهاست. بعد از این،و نه غنی نفقیرتری

 .«رسدبرسد، به من هم می
تم. یم هسباز هم از او نقل شده است که گفت: من با این دارایی، همچون سرپرست یت

از آن  ر حد صحیح و مجاززمند باشم، داکنم و اگر نیاگر چیزی داشته باشم، خودداری می

 خورم.می

لرحمن بن عوف روانه کرد تا چهارصد درهم قرض همچنین عمر، کسی را نزد عبدا

المال را در دست داری، از من قرض عبدالرحمن گفت: تو با آن که بیتبگیرد. 
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ترسم مقام داری تا دوباره برگردانی؟ عمر گفت: میالمال برنمیخواهی؟ چرا از بیتمی

ببخشید. آن وقت  من باعث شود که تو و دوستانت بگویید: این مقدار را به امیرالمؤمنین

دانم چقدر در روز قیامت از من بازخواست شود )برداشته شود( اما اکنون از تو که می

 گیری!آیی و از میراثم میکنم که اگر بمیرم، میخسیس هستی، قرض می

بیند که فقط یک قطیفة پاره و کهنه آید و میاین علی است که شخصی به دیدارش می

گوید: یا امیرالمؤمنین، خداوند تبارک و تعالی در لرزد. میا میبر تن دارد و از شدت سرم

ات هم سهمی قرار داده است، چرا با چنین وضعی به سر این مال، برای تو و خانواده

  .1«اشتبری؟ در پاسخ فرمود: به خدا، من از مال شما )بیت المال( چیزی بر نخواهم دمی

شود تا المال جمع میکه زکات، در بیت نمایدتواند تصور چه کسی می ،با این همه

 خلفاء و فرمانروایان، بر طبق میل و هوس خود مصرف نمایند؟!

شود، آوری میاصالً رهنمود اسالم دربارة زکات این است که در همان نقاطی که جمع

َردُّ َعَلى ُتْ َخذ  ِ ْن َ ْغِنَ اِئِهْم َوُت»نموده است:  توزیع گردد. چنانکه سنت، بر این مطلب تصریح
  .2«ف َقَراِئِهْم

از عمران بن حصین روایت شده است که مأمور گرفتن صدقه شد و هنگامی که 

آوردن مال فرستاده بودید؟ مگر ما را برای »به او گفتند: اموال کجاست؟ گفت: بازگشت، 

گرفتیم، گرفتیم و می صما آن را همانطور و از همان جایی )کسانی( که زمان رسول خدا

 .3«دادیم، قرار دادیمآنوقت قرار میر همان جا و مواردی که د
 آن به نتقالفقط در صورتی که مقداری از زکات، از احتیاج اهل منطقه زیادی بیاید، ا

 ز است.المال مرکزی مجانقطة دیگری که درآنجا کسی نیازمند باشد و یا انتقالش به بیت

________________ 

به  266ص « موالاأل»المال را ابوعبید، در کتاب تبه موضوع خلفا نسبت به بی ها راجعاین قبیل نمونه -1

 بعد نقل کرده است.

 «.شودشود و به فقیرانش داده میاز ثروتمندان منطقه گرفته می»روایت از مسلم و بخاری:  -2

 روایت از ابوداود. -3
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یمن به سوی عمر فرستاد. عمر این کار گوید: معاذ، یک سوم زکات را از ابوعبید می

ام، بلکه را نپسدید به او گفت: من تو را برای مالیات ستانی و یا جزیه گرفتن نفرستاده

ام که از مردم ثروتمند بگیری و به فقیران بدهی. معاذ پاسخ داد: اگر برای این فرستاده

 .1فرستادمتو نمییافتم که بگیرد، چیزی به سوی کسی را می

ود شرفته گابراین، سیاست اسالم این نیست که اموال، از روستاها و مناطق مختلف بن

ه باید در همان جایی که گرد آوردو به مصرف پایتختهای بزرگ برسد، بلکه زکات می

ریزی و توزیع شود، مصرف شود و این چیزی است که عدالت و روش صحیح برنامهمی

فهمد که در این اموالی که مالحظه ای میطقهشخص فقیر در هر من کند وبدان حکم می

ث آگاهی مردم شود. و این دالیلی است که باعمند میسهمی دارد و بدان عالقهکند، می

 برداری از مزایای آن گردیده است.و بهره «ادارة محلی»در عصر ما از نظام 

 شود؟زکات در چه مواردی و برای چه کسی مصرف می

 نبدی اسالم جهات و موارد مصرف زکات را معین نموده و گذشته از نکات مذکور،

انی ترتیب آن را به هوسها و تمایالت حاکمان وانگذارده است که در جهت خوشگذر

ه کسانی خود و یا برای پیروان و یاران اطراف خویش مصرف نمایند. همچنین به میل ک

 دارد.بندند، بستگی نبدون احتیاج و استحقاق در آن طمع می

 انشانچشم گروهی از منافقان به اموال صدقه افتاد و آب ده صر زمان رسول خداد

 بارة آنان فرمود: برای تصرف آن سرازیر شد و خداوند در

﴿                            

     ﴾ (58 /وبهت). 

اده دگیرند، اگر از صدقات به آنها دربارة صدقات بر تو ایراد میبعضی از آنها »

 .«گردندنشود، عصبانی می شوند و اگر دادهشود راضی می
 گوید:سپس در بیان موارد مصرف زکات می

________________ 

 عبید.موال( ابوکتاب )األ -1
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﴿                         

                             

     ﴾ (60 /توبه). 

ن دستان و درماندگان و کارگزاران آن و کسانی که دلشاصدقات از آن تهی»

دگان راه خدا و در راه مان ردگان و ورشکستگان و درگردد، و در راه بمتمایل می

داست و خداوند آگاه و کاردان خباشد، این حکمی از جانب )فرزندان راه( می

 .«است
حق  خود توزیع زکات را در کتاب خویش انجام داده و کسی ،خداوندو بدینگونه 

و  ای خودندارد آن را از مصارف هشتگانة مزبور، به مصارف دیگری در خدمت هوسه

 برخالف دستور خدا انتقال دهد.

 فقراء، اولین گروه و مورد مصرف زکات هستند. :مورد اول

 مساکین یعنی درماندگان. :مورد دوم

ان از آن هر گاه در حکمی، یکیدو گروه تنگدست و نیازمند هستند.  ،فقرا و مساکین

یة آانند هم بیایند، مشود و موقعی که هر دو با ل میمذکر شده باشد، دیگری را هم شا

ز حد اائیش فوق بهتر است که منظور از فقیر، کسی دانسته شود که چیزی ندارد و یا دار

ش از ثبات الزم کمتر است و مسکین به فرد محتاجی گفته شود که حالش بهتر و دارایی و

 گروه نخست بیشتر است.

و او لقمه غذا به گوید: مسکین کسی نیست که یکی دو خرما و یا یکی دمی صپیامبر

 .کندبرومندی میشود، مسکین کسی است که آداده می

﴿       ﴾ (273 /بقره). 

 .«طلبداز مردم، چیزی، با اصرار، نمی»



 

 289  های بزرگ اسالم در زندگیآثار عبادت
 

چرخد و مسکین کسی نیست که در میان مردم می» فرماید:و در حدیث دیگری می

بیند تا شود. مسکین کسی است ثروتمندی او را مییکی دو لقمه یا خرمایی به او داده می

 .1«رود از مردم گدایی کنداش بدهد و خود او نیز نمیتأمینش کند و خبر ندارد تا صدقه
ة چهرافتد که مردم، دارد. بسیار اتفاق میمی این حدیث، از مسأله مهمی پرده بر

 ه دستشبه درماندگی کشخص مسکین یا فقیر را همانند فردی مشهور به فقر و متظاهر 

ا به راو  صنمایند. اما آن کسی که پیامبر خدارا برای سؤال دراز کرده باشد، تصور می

رو ن با آبنشینان و عیالمنداعنوان مسکین برای مردم معرفی کرده است، بر انبوهی از خانه

اند و یا هشان، قادر به رفع نیازهایشان نگردیدکه روزگار بر آنها سخت شده و منابع روزی

 گردد. درآنها نیست، منطبق میدرآمد فعالیتشان پاسخگوی احتیاجات معقول و متوسط 

 نتیجه مانعی ندارد که سهمی از اموال زکات، به اینها داده شود.

ا آی ،همردی از حسن بصری، دربارة کسی که دارای خانه و خدمتگزار است، پرسید ک

 ای نیست!!گیرد و مسألهیاز داشته باشد مینتواند صدقه بگیرد؟ جواب داد: اگر می

 ومقصود این نیست که یک یا دو درهم داده شود و آن اشخاص، پیوسته محتاج 

 یاز وندست خالی بمانند. بلکه منظور آنست که چیزی به او داده شود که باعث رفع 

کنید.  نیازکنید، بیبخشش می وقتی که گردد. عمر گفته است:برآورده شدن احتیاجش می

 هیدستیاز ت بار زندگیش اطالع یافته بود، سه شتر داد تاو به مردی که از وضعیت هالکت

د صان به رکدامشبیافزایید و تکرار کنید، اگر برای ه درآید و گفت: صدقه بر نیازمندان را

ته گوید: مالک، برای صدقه حدی قرار نداده و گفشتر برسد. قاضی عبدالوهاب نیز می

طور بخصی که دارای مسکن و چارپا و خادم باشد، در صورتی که دارائیش است: به ش

 توان صدقه داد(.شود )میصدقه داده می ،کندکامل نیازش را تأمین نمی

________________ 

ذِى اَل ، َوَلِكنِ اْلِمْسكِينُ الَّ َوالتَّْمرَةُ وَالتَّمْرََتانِ  لَيَْس اْلِمْسكِينُ الَِّذى يَطُوفُ عََلى النَّاسِ تَرُدُُّه اللُّْقمَةُ َواللُّْقمَتَانِ -1

 مورد اتفاق.«.  النَّاسَ ، وَالَ َيقُوُم فَيَْسَألُنُ ِبهِ فَُيتََصدَّقُ عَلَيْهِ، وَالَ ُيْفطَ يَِجدُ غِن ى يُغْنِيهِ 
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ا از رتش رگر آنقدر داده شود که بتواند تجابنابراین، بهتر است که به شخص معامله

یز یگران نحرفة خود را بخرد... و د ارور تا آن حدی که ابزبه صنعتکار و پیشه سر گیرد و

 .به همین ترتیب

وادة گفته است: اگر کسی زکات مال خود را به خان «عطاء»فقیه بزرگوار تابعی 

 .نیاز کند و روبراه گرداند، نزد من بهتر استمسلمانی بدهد و آن خانواده را بی

ها و ونهیل نمبپس از ذکر این ق «الاألمو»ن ابوعبید در کتاب ارزشمند خود، همچنی

دهند که مقدار ها، نشان میو تابعین، گفته است: همة این نمونه رهنمودها از صحابه

ه کدارد نزکات قابل پرداخت به یک نفر مستحق و نیازمند، حد معین و اندازة محدودی 

کات زقدار میعنی بیش از کند )فرد مسلمان نتواند از آن فراتر رود، با آن که ضرر نمی

 ،باشدپردازد( بلکه این روش، به شرطی که از روی بند و بست و ریاکاری نا نمیمالش ر

 مطلوبتر و بهتر است.

بیند که فقیر و درمانده است و او مال زیادی کسی خانوادة صالح مسلمانی را میمثالً 

دارد و خانوادة مزبور، فاقد منزلی است که در آن اقامت گزیند و محفوظ باشد، بنابراین 

و  ،خرد تا از سوز سرمای زمستان و حرارت تابستان در امان باشندای برای آنها میهخان

کند که تن آنها را بپوشاند و از گرما و سرما نگاه دارد، و یا هنگامی که لباسی تهیه می

و او را از  رساندکند که به او بدی و آزار میگرفتار ارباب کج خلق مشاهده می ای رابرده

و یا چون مسافر غریبی در حال سختی و مشقت و دور از  ،کندباب آزاد میارزیر یوغ 

ای به سوی خانه و ن شخص را با خریدن یا کرایة وسیلهآآید و او وطن، نزدش می

پذیر شخصی آیا نظایر این کارها که جز با صرف اموال زیاد امکانفرستد... زادگاهش می

ه عنوان عمل مستحبی تحمل نماید و در شود که این مخارج را بو شخصی حاضر نمی

تواند انجام تکلیف بشمار رود؟ چرا، و بلکه آورد، نمینتیجه از زکات مالش به حساب می

انشاءاهلل مطلوب و مقبول خواهد بود و من از عاقبت کسانی که مانع چنین کارهایی از 

ر به انجام چنین بطور دلخواه حاضکه آنها )مردم(  شوند، بیمناکم! زیراسوی مردم می
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کنند. در و این افراد هم از انجام آن، بعنوان ادای فریضه جلوگیری می شوندکارهایی نمی

 شوند.نتیجه، حقوقی پایمال و نیازمندان مستحقی محروم و هالک می

خواران نیست، بطوری به مفت تشویق تنبلی و کمک ،زکاتمنظور و هدف از برنامة 

صدقه برای »گفت:  صنند. اصالً چنین نیست، زیرا که پیامبرککه بعضی به غلط گمان می

 .1«باشدنیاز و کسی که سالم و نیرومند است، روا نمیشخص بی
که در حال تقسیم صدقه بود، آمدند و از او  صالوداع، نزد پیامبرحجةدو نفر در 

ی نگاهی به آنها انداخت و ایشان را نیرومند و قو صدرخواست کمک نمودند. پیامبر

دهم ولی شخص توانگر و نیز کسی که قدرت خواهید، میهیکل دید، آنگاه گفت: اگر می

 .2«)زکات( نداردتواند کار کند، حقی در آن دارد و می
رکس، هپس بر هر مسلمانی واجب است که کار کند و دولت هم وظیفه دارد که برای 

ا رین احتیاجاتش کار مناسبی فراهم کند و در صورتی که شخصی، قدرت کار و تأم

ه جای بول و نداشت، نباید در جامعة اسالمی از بین برود، بلکه زکات، نیازمندیهای معق

 او را تأمین خواهد کرد.

ن آسومین گروه مستحق زکات، عامالن و مسئوالن کارهای مربوط به  :مورد سوم

اشند و یا ز اشخاص واجد شرایط( بآوری زکات )اکند که عامل جمعباشند. فرقی نمیمی

یا  داری و یا عامالن و مسئوالن نگهبانی و ثبت آن در دفاتر وعامالن حفظ و خزانه

 عامالن توزیع و تقسیم زکات میان مستحقان و مصرف آن در موارد شرعی.

لفه قلوبهم، یعنی جماعتی که جلب و انس دادن و متمایل ساختن : مؤمورد چهارم

یا اگر مسلمان  با این هدف که یا مسلمان شوند و باشد،دلهایشان به اسالم موردنظر می

برداری شود و یا  یا از وجودشان در دفاع از مسلمین بهره اند، ثبات قدم پیدا کنند وشده

به کافرانی همچون صفوان  صاحتمال خطر و شرشان از مسلمانان منتفی گردد. پیامبر

________________ 

روایت از ابوداود و ترمذی شخص اخیر حدیث را صحیح « ال َتحِلُّ الصََّدقَةُ ِلَغِنیٍّ وَال ِلذِی مِرٍَّة سَوِیٍّ » -1

 دانسته است.

 ی.ابوداود و نسائ« ُمكَْتسِبٍ  ِلقَوِیٍّ َوَلا ِلَغِنیٍّ، فِيَها َحظَّ َوَلا أَْعطَيُْتُكَما، ِشئُْتَما إنْ» -2
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و ایمان  امیدی به گرویدنامیه، یکی از اشراف و بزرگان و سخنوران جاهلیت، که بن

آوردنش داشت، بخشش مالی نمود و او هم اسالم آورد و مسلمان خوبی از آب درآمد. 

ن و اقرع بن حابس نیز اموالی ینه بن حصهمچنانکه به برخی از سرکردگان قبایل، نظیر عی

ان داد و هدفش این بود که ایمانشان را تثبیت و تقویت نماید و از آنها در جنگ با مشرک

 استفاده کند.

ست اتشخیص صالحیت افراد مشمول این مورد، به عهدة رهبر یا شورای مسلمانان 

و  که اگر دیدند قلب گروهی به یک معنی و شکلی از اشکال یادآوری شده، تألیف

ن ی ایتوانند سهمی از مال زکات را به آنها بدهند و اگر ضرورتی براپذیرد، میانعطاف می

کن، الزم نیست که به هر شکل مم [طور که عمر چنین تشخیص دادهمانکار ندیدند ]

ن هم آناسو پا کنند و بیافرینند!! بلکه در این صورت گروهی را تحت این عنوان دست 

سهم  پرداخت ،گردد همانطور که اگر فقرا و یا غارمین با بردگانی یافت نشوندساقط می

 زکاتشان منتفی است.

 کنند عمر حکمی از کتاب خدا راکسانی را که فکر میاز این جا نادرستی برداشت 

که  یابیم. عمر سهم تألیف قلوب را از گروه طمعکاریتعطیل نموده است، بوضوح در می

 .به لطف خدا هیچ امیدی نداشتند، قطع کرد و حق هم داشت که چنین کاری بکند

که  ود. همانطورتواند برای تبلیغ و ترویج اسالم به کار رمی مدر زمان ما این سه

 ودشتواند به مسلمانانی داده کنند، و میمخالفان اسالم نیز از چنین روشهایی استفاده می

خواهند نظرشان را جلب نموده و داخل دین و یا تحت حمایت قرارشان که کفار می

عموم اسارت دهند. ما شاهدیم که بعضی از دولتهای سودجوی استعماری، برای 

از  ه مسیحی شدن و خروجآنها را ب اند که بعضی ازا اختصاص دادهی رمسلمانان اموال

ی آیا مسلمانان برا ،ا به دخول در تحت حمایت خودکنند و بعضی راسالم متمایل می

 چنین کاری سزاوارتر از آنها نیستند؟

ایی آنان از زیر یوغ بردگی است: آزادی بردگان و ره : مصرف پنجم زکات،مورد پنجم

داری در سراسر عالم گسترش و اسالم در حالی ظهور کرد که نظام برده. «وفی الرقاب»
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توانست آن را با نوشتن یک فرمان لغو کند و به رواج تام یافته بود و با این وضع نمی

جای این کار، آموزشها و موضعگیریهایی را وضع نمود که به تدریج و آرامی آن را از 

برد این داری به کار الم برای الغاء یا محدودیت بردهبرد. از جملة وسایلی که اسمیان می

ها را از باالترین عبادات و عوامل تقرب به خدا قرار داد و آن را بود که آزادسازی برده

کفارة بسیاری از گناهان اشخاص مسلمان، از قبیل شکستن سوگند، محسوب داشت و 

ان خود، در صورتی که افراد ضمن یک فرمان عمومی به مسلمانان دستور داد که با بردگ

صالحی بودند، قراردادی ببندند که با پرداخت مبلغی بطور اقساط، آزادی خویش را به 

دست آورند. همانطور که به کلیة مسلمانان دستور داد که بردگان را در ادای مبالغ مزبور 

 یاری کنند و قرآن در این باره فرمود:

﴿                       

                ﴾  (/33 نور). 

ها در صورتی که خیری در آن خواهند،کسانی از بردگان شما که قرارداد می»

 .«دم بدهیهداده است به آنان دیدید، قرارداد بنویسید و از مالی که خدا به شما 
 میلکه سهبه است را تنها بر عهدة افراد ننهاد [آزادسازی بردگان] اسالم این برنامة مهم

 مک بهکاختصاص بخشی از اموال زکات برای  م به گردن دولت انداخته است و آن،را ه

ر بستند( دیهایی که با اربابان خویش قرارداد باز خرید و آزادی خود را ممکاتبین )برده

 باشد و این اولینجهت پرداختن اقساط خویش و یا خریدن و آزاد نمودن بردگان می

 قانون و برنامة عملی برای آزادی بردگان مظلوم در تاریخ انسانیت است.

ها یلیونمکه هرسال سر از درآمد زکات یا بیشتر از آن ] اسالم با اختصاص یک هشتم

ام مواقع تم ر کوچکی انجام نداده است. حتی بعضی ازبرای آزادی بردگان، کا [زندمی

ز عمربن عبدالعزیگردید. چنانکه در زمان خلیفة عادل، زکات، در این جهت مصرف می

 دربارة صدقات آفریقا معمول گردید.

یعنی کسانی که بدهی زیادی به گردنشان افتاده و امکان  «مونغار»مورد ششم: 

ها در راه گناه و معصیت و از روی حماقت ه این بدهیپرداخت آن را ندارند، به شرطی ک



   

 عبادت در اسالم                294 
 

توان شخصی را در معصیت روی مصرف، ایجاد نشده باشند، زیرا با مال خدا نمیو زیاده

نگامی که توبه کرده به هخدا کمک نمود و یا کسی را در سفاهت خویش یاری داد، مگر 

ه باشد. اسالم دوست ندارد راه درست آمده و توبه و استقامت خود را در عمل نشان داد

قرض برود و هنگامی هم که برای هدفی مشروع مقروض گردید، که فرد مسلمان زیر بار 

کند، قرض باعث پریشانی آدم در شب و او را در جهت رهایی از زیربار آن مدد می

پسندد و نه خواری و شرمندگی احساس خواری در روز است و اسالم، نه پریشانی را می

دهد و آورد و از سقوط نجات میبراین فرد مقروض را از گرفتاری در میرا. بنا

 و درماندگیش نمایان گردد. ها بیافتدگذارد که در بند بدهینمی

ظف به فروش رد و او را مؤگیکار تحت فشار را میترتیب، اسالم دست بدهبدین

 ار، از وسایلنککه با ای گرداندامکانات اولیه زندگی برای پرداخت دیون خویش نمی

 ست.و روزگارش سخت بگذرد! هرگز چنین روشی مطرح نیابتدائی زندگی محروم گردد 

ا رتگان عمر بن عبدالعزیز در زمان خالفت خود به فرماندارانش نوشت: بدهی ورشکس

خوریم که می یکی از آنها در جوابش نوشت: ما در میان بدهکاران به کسانی بربپردازید. 

ناگزیر باسب و اثاث دارند. عمر به او نوشت: هر شخص مسلمانی باید خادم و خانه و 

ای ای داشته باشد تا در آن سکونت کند و کسی که کارهایش را انجام دهد و دارخانه

ی اش اثاثشود کسی در خانهچگونه می اسبی باشد و به کمک آن با دشمنش بجنگد، و

 هیش را بپردازد.است و بد «غارم»نداشته باشد؟... آری چنین کسی 

ی و شوند که در جوامع عربدر میان غارمین، گروهی صاحبدل و بزرگوار نیز پیدا می

بیله، قح روابط دو خانواده یا دو برای اصال ،اند. یکی از این اشخاصاسالمی دیده شده

گرفت شد و پرداخت خونبها و تاوانهای الزم برای تحقق صلح را به گردن میپیشقدم می

از  نست کهفتنه فرو نشیند و آرامش و امنیت برقرار شود. امتیاز اسالم در ایتا آتش 

 رساند.رهگذر زکات، به چنین اشخاصی برای چنان مقاصد ارجمند، یاری می

من »اند که گفت: ق هاللی روایت کردهامام احمد و امام مسلم از قول قبیصه بن مخار

آمدم و کمک طلبیدم. آن حضرت  صینی را برعهده گرفتن و سپس نزد رسول خدادَ
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آوری شود و از آن به تو بدهیم، سپس فرمود: ای قبیصه، گفت: تحمل کن تا صدقه جمع

: یکی آن فردی که دین و تاوانی را درخواست کمک جز برای سه دسته روا نیست

گیرد و به همین سبب درخواست برایش حالل است تا آنجا که تعهد مزبور را برعهده می

شود و همة آن کسی که به مصیبتی گرفتار می ماید و چیز بیشتری نطلبد، دیگرتأمین ن

دهد و حق دارد که تا آن حدی که زندگیش را ثبات و استحکام دارائیش را از دست می

شود بطوری که سوم آن کسی که دچار فقر و تهیدستی می بخشد درخواست اعانه کند، و

برای او نیز حالل است که درخواست یر است، سه نفر از اطرافیانش بگویند فالنی فق

ای راه گرداند. غیر از اینها، هر درخواستی، )کمک مالی( نماید تا زندگی خود را روبه

 .«قبیصه، باطل است و حرام خواری
ای در راه اصالح روابط و بسیار قابل توجه است که اسالم، به هرخسارت دیده

در  و بیمة اموال نها پیش از مطرح شدن تأمینکند و قربرقراری صلح و آرامش کمک می

نماید و برابر خطرات و حوادث، ورشکستگان و خسارت دیدگان را کمک اقتصادی می

 ه تن ازگیرد تا بتوانند برخیزند و بازوی خود را برای امداد فقیری که سدستشان را می

قر و ار فی که اظهاطرافیان و اقوامش به فقر و ناداری او گواهی دهند و نه فقط کسان

 کنند، گشوده است.بیچارگی می

روبراه  نیازمند را، و بسی جالب است که هدف از بخشیدن مال به این یا آن فقیر و

ا رعیتش شدن زندگی یا قوام یافتن معیشت یعنی چیزی که زندگی را تأمین نموده و وض

 بتدائی.به سامان آورد، قرار داده است، نه صرفًا تأمین نیازهای بسیار ا

باشد و دا میفی سبیل اهلل، یعنی در راه خدا، که طریق منتهی به  رضای خ :مورد هفتم

طر شود، جهاد و مبارزه است و این، به خانخستین چیزی که از آن به ذهن متبادر می

اهلل، در قرآن و سنت است و شامل فراهم آوردن سبیلکثرت استعمال جهاد، در کنار فی

حقوقی  نیاز باشند، تا وقتی کهجاهدین و کمک مالی به آنان، گر چه بیوسایل و تجهیز م

 شود. گیرند نیز میاز دولت نمی
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ا ریش، آن با این بیان خو صجهاد اسالمی است که پیامبردر این جا منظور از جهاد، 

دا نبرد کند، در راه خکسی که برای اعالی دین خدا »ین و مشخص نموده است: مع

 اند.بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده. «جنگیده است

که  اهلل، هر مصلحت عمومی راسبیلنظران، این مورد، یعنی فیبه نظر بعضی از صاحب

و  گیرد، از قبیل: بنای مساجدمتضمن خیری برای ملت و جامعة مسلمین باشد در برمی

 مدارس اسالمی و غیره.

می و هر عملی که در جهت برافراشتن بنظر من باید این مورد در انحصار جهاد اسال

پرچم اسالم و یاری به دعوت اسالمی و تحکیم نظام و آیین اسالم در زمین و برتری 

 .1گیرد، باشدجام و صورت مینبخشیدن بدان ا

ر که د ابن السبیل، یعنی کسی که دسترسی به مال خود ندارد، هر چند مورد هشتم:

طر به خا واسالم نیز چنین کسی را درنظر گرفته سرزمین خود ثروتمند و توانگر باشد. 

انان . مسلمزکات را برای او تعیین کرده است غربتش، او را گرامی داشته و این بخش از

ین جمله اند، نیز از اای که از ظلم فرمانروایان کافر یا شبه کافر گریختهپناهنده و ستمدیده

 روند.بشمار می

و تماماً موارد  2قرآن برای زکات معین داشته ای است کهاینها، مصارف هشتگانه

تواند جز برای مسلمانان مستحق و در باشند. بنابراین، زکات نمیاسالمی خالص می

جهت مصالح عمومی اسالمی و جامعة مسلمین به مصرف برسد. همانگونه که از غیر 

آیین دینی  شود زیرا پیش از آن که یک مالیات باشد، یک عبادت ومسلمانها گرفته نمی

حکومت اسالمی بسر  است و به همین خاطر بر افراد غیر مسلمانی که در دامن اسالم و

که تکالیف عبادی و شعائر دینی فقط بر عهدة  برند، مقرر نشده است، به این علتمی

 مسلمانهاست.

________________ 

 .669-635، ص 2( جمراجعه شود به کتاب )فقه الزکاة -1

ایم هر کس خواهان است به آنجا یل گفتگو کردهدراین باره به تفص« ةفقه الزکا»درباب چهارم کتاب  -2

 مراجعه کند.
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شود تا در یابیم که اموال زکات با بودجة عمومی دولت آمیخته نمیبدین ترتیب در می

های گوناگون و متعدد حکومت بکار رود، بلکه ن آن گم شود و در مجاری هزینهمیا

 شود.بودجة خاصی است که در موارد بخصوص مذکور در قرآن مصرف می

 منت استزکات یک حق بی

گذاری و بخشش از طرف یک فهمیم که زکات یک منّتبراساس توضیحات گذشته، می

 است. «حق معلوم»خداوند یک ی نیست بلکه طبق گفتة انسان به دیگر

 حق فقیر

ا معه رزکات، حق فقیر، به عنوان یک برادر دینی و نوعی ثروتمند است. اسالم جا

أمین تهمچون خانوادة واحدی قرار داده است که بعضی از افراد آن، بعضی دیگر را 

ت احکنند. بلکه مانند پیکری که اگر قسمتی از آن ناراحت باشد، تمامی وجودش نارمی

کند و یا کار تواند اما کاری پیدا نمیتواند کار کند و یا میگردد. حق فقیری که نمیمی

کند ولی حاصل و مزدکارش برای تأمین مخارجش کافی نیست و یا کافی است، اما می

ی شود د یارحوادثی روی داده و او را محتاج کمک دیگران کرده است ... این است که بای

 ان سیرالزمة ایمان و انسانیت این نیست که بعضی از مردم چندو دستش گرفته شود. 

 لد!گی بناگرسن باشند که دل درد بگیرند و در کنار آنها کسی آنقدر محروم باشد که از درد

خبر از وظایف خویش برای مؤمن روا نیست که در چارچوب منافع فردی خود و بی

ا شم خدخنقص ایمان است و موجب  در برابر بیچارگان و ضعیفان، زندگی بگذراند. این

ای از جریانات گردد. قرآن کریم در رابطه با این موضوع، منظرهدر دنیا و آخرت می

ها را نشان داده و ها و جهنمیآخرت، میان اصحاب یمین و اصحاب شمال یعنی بهشتی

 گوید:می

﴿                     

                    

  ﴾ (44-39 /مدثر). 
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پرسند که چه چیزی هایی جا گرفته و از مجرمان میاصحاب یمین در بهشت»

عام بودیم و مسکین را طزگزاران نما از نماگفتند: شما را به جهنم آورد؟ 

 .«دادیمنمی
و  در این جا ترک تغذیة مسکین، عامل خلود در جهنم محسوب شده است. جالبتر

تر این که قرآن به واجب کردن مسکین و همراه آن، پوشاندن و رسیدگی به شگفت

ا هم رن یگرادرا ملزم دانسته است که نیازمندیهایش بسنده نکرده و اضافه بر این، مؤمن 

ق تشوی به کوشش در جهت تغذیه و تأمین مسکین وادارد و ترک این کار یعنی تحریک و

 مسکین را الزمة کفر به خدا و تکذیب دین بشمار آورده است:به اطعام 

﴿                       

                    

                 ﴾
 .(ماعون) 

اى به کسى که جزاى اعمال را دروغ انگاشت؟ آن شخص همان آیا نگریسته»

یب وا ترغو بر خوراک دادن بین. رانداز خود[ مى کسى است که یتیم را ]با اهانت

ن آنا. ندهمان کسانى که از نماز خویش غافل. پس واى بر آن نمازگزاران. کندنمى

 «دارنداز زکات باز مى]و[ کنند که خودنمایى مى
انگاری در مراعات و توجه به وضع مسکین، از صورت، راندن و طرد یتیم و سهلو بدین

 وشده  ن قلب از ایمان به آخرت و عدم تصدیق حساب و جزا قرار دادهدالیل تهی بود

 .توجهان و ریاکاران است، نماز بیاگر هم اینگونه افراد نمازی داشته باشند

 فرماید:خداوند راجع به اصحاب شمال می

﴿                           

                           

   ﴾ (29 -25 /حاقه). 



 

 299  های بزرگ اسالم در زندگیآثار عبادت
 

گوید: ای کاش کتابم را دریافت شود، میکسی که کتابش به دست چپش داده می»

من  شدم، ای کاش گذرا بود اکنون ثروتم دردی ازبم آگاه نمیداشتم و از حسانمی

 .«دارم نیز از میان رفته است!کند، سلطه و اقتدوا نمی
 فرماید:و سپس حکم شایسته و در خور آنان را صادر کرده می

﴿                          

  ﴾ (32-30 /حاقه). 

 ه طولش هفتاد ذراع است،بگیریدش و به بند کشیدش، آنگاه در زنجیری ک»

 .«بکشانیدش
 :فرمایدبعد از آن، دلیل این حکم شدید را اینطور باز می

﴿                     ﴾
 .(34-33 /حاقه) 

 .«کرداو به خدای بزرگ ایمان نداشت و به اطعام بیچارگان ترغیب نمی»
ی انگاری در توجه و کوشش براکه سهل دنیا کتابی همچون قرآن به خود ندیده است

 جلب عنایت به محرومان را موجب سقوط در جهنم و عذاب دردناک معرفی نماید!

 حق جامعه

باشد. انسان دارائی خود را حق جامعه نیز می [ق فقیر استضمن این که حزکات ]

ها و دستهای آورد بلکه تالشها، اندیشهتنها با کوشش فردی خویشتن به دست نمی

می کنند و تمامتعددی به طور قصدی یا غیرقصدی و از دور یا نزدیک با او همکاری می

سب کیفیت د. مثالً اگر به کباشناینها عوامل کمکی مؤثر در وصول مال به صاحب آن می

جامعه کنیم: اگرو جمع مال تاجری نگاه کنیم، سهم بزرگ جامعه را در کار او مشاهده می

کند و سی همکاری میکبا چه فروشد؟ خرد و به چه کسی مینباشد، از چه کسی می

 نماید؟ همینطور کشاورز و صنعتگر و هر صاحب مالی دیگر.رفت و آمد می

کند و به نمایندگی از طرف آن، عه و دولتی که بر کارهایش نظارت میبنابراین، جام

کندف حق دارد که سهمی در دارد و کمبود افرادش را جبران میمصالحش را منظور می
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هم در جامعة اسالمی افراد فقیر یا مسکین وجود نداشته  مال مزبور داشته باشد. اگر

ای برای جامعه باشد را بپردازد تا ذخیره واجب است که زکاتشباشند، باز هم بر مسلمان 

ناپذیر است، که بهنگام ضرورت خرج کند و در راه خدا که موردی کلی و دائمی و زوال

 به مصرف برساند.

 حق خدا

قی باشد، زیرا خداوند مالک حقیزکات، عالوه بر همة اینها، حق خداوند متعال می

م در حقیقت مال اوست، هو مال های زمین و آسمان است همة موجودات و موجودی

 نسان،اگذارندة آن خداوند بوده و  پدیدآورنده و بخشنده و در دسترسبرای این که 

 امکان و قدرت کسب مال خود را از او گرفته است.

نشاند و آن نهال بارور روید و یا نهالی میکارد و آن چیز میوقتی که انسان، چیزی می

تواند با عمل دست هداری، چقدر میزدن و آبیاری و نگگردد، عمل دست او در شخم می

ن ها روااز آسمان آب فرستاده و در زمین جوی ،که زمین را هموار و مطیع کردهخدا، 

 ورشاخ پساخته و غذای تخم گیاه را در دل خاک آماده نموده است تا به صورت درختی 

 وجهاتان در برابر تبرگ و بارور درآید، قابل مقایسه است؟! آیا کار و تالش انس

دقت  وند، ابزار کار و اندیشه وخدا مقدار نیست؟ تازه اگرخداوندی، بسیار اندک و بی

 انسان را فراهم نکند، از او چه کاری ساخته است؟

به  به همین جهت، قرآن، فضل و بخشش خدا بر بندگانش را تشریح نموده، حق را

 فرماید:جایگاه خود باز آورده و می

﴿                           

                      

                           

               ﴾  (63 /واقعه-

70). 
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رویانید یا ما؟ اگر بخواهیم، اید؟ آیا شما آن را میکارید، ندیدهآیا آنچه را که می»

 کنید که: ما زیان دیده و بلکهشگفتی زمزمه می کنیم و شما باآن را خشک می

ریزید آشامید چطور؟ آیا شما آن را از ابر فرو میکه می ایم! آبی رانصیب شدهبی

 .«گزارید؟کنیم، پس چرا سپاس نمییا ما؟ اگر بخواهیم آن را شور و تلخ می
 فرماید:و در سورة دیگری می

﴿                              

                      ﴾  ( /28 -24عبس). 

 ، سپسانسان باید به غذایش توجه کند که ما آب را به نحو خاصی فرو ریختیم»

 .«نگور و خرما رویاندیمزمین را شکافتیم و در آن دانه و ا
 فرماید:و در جای دیگر می

﴿                               

                           

                     ﴾ (33 /یس- 

35). 

ای ن دانهآاش کردیم و از ای است برای آنها، که زندهزمین مرده هم نشانه»

و  خورند و در آن باغهایی از انواع خرما و انگور قرار دادیمدرآوردیم که می

های خود بخورند، اش و از محصول کار دستثمره هایی جوشاندیم. تا ازچشمه

 .«گزارند؟پس چرا سپاس نمی
گزارند، در حالیکه از حاصل فعالیت دست خود که در واقع ، چرا سپاس نمیآری

ها را خورند؟ خداوندی که زمین مرده را احیاء نموده دانهنتیجة عمل دست خداست، می

 ها باز کرد.و چشمهاز آن رویانید و باغستانهایی پدید آورد 

 ای از زندگی،در هر جنبه عمل دست خدا، منحصر به کار زراعت نیست، بلکه

کنیم ای پیدا نمیصنعت و دیگر کارها دخالت دارد. مثاًل در صنعت مادة اولیهکشاورزی، 
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که محصول کار انسان باشد و نه خدا. برای همین است که خداوند آهن را نعمتی بر 

 هار منت نموده و گفته است:مردم شمرده و اظ

﴿ ...                 ...﴾  (25 /حدید). 

 .«و آهن را نازل کردیم که سختی زیاد و منافعی برای مردم دارد»
الی انی و عاین است که خداوند، آهن را با تدبیری آسم «نازل کردن» منظور از تعبیر

 انسان هیچ دخالتی در آن ندارد، آفریده است.که 

به  راجع هباشد. چنانکراه یافتن و توجه به صنایع نیز، نتیجة الهام خدا و تعلیم او می

 فرماید:می صداود پیامبر

﴿                      ﴾
 .(80 /انبیاء) 

آیا  اهدارد،بافی را آموزش دادیم تا شما را در جنگها محفوظ نگبه او حرفة زره»

 .«کنید؟گزاری میسپاس
ر رزقی است که خداوند آن را به عنوان یک فضل و نعمت د حاصل آن که ثروت،

اید باختیار انسان قرار داده و انسان ضمن یادآوری عمل و کوشش خود در کسب آن 

 جا نیستبی ال عجیب ویادآور شود و با این ح ،را نیز در ایجاد و امداد نقش قدرت الهی

نجام ظور اقسمتی از آنچه را که خداوند نصیبش کرده است، به من [بندة خداکه انسان ]

 ان اوحکم او و سپاسگزاری در برابر نعمتهایش در اختیار بندگان خدایی که برادر

 فرماید:اوند میدباشند، بگذارد. برای این است که خمی

﴿ ...     ...﴾ (254 /بقره). 

 .«ایم انفاق کنیداز آنچه به شما داده»

﴿       ﴾ (3 /بقره). 

 .«کنندایم انفاق میو از آنچه که ما به ایشان داده»
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 باروری و وو مسئول حفظ که مال، مال خداست و انسان جز امانتدار  کندو بیان می

 گوید:باشد. خداوند میبرداری و بهره رساندن از آن، نمیانفاق و بهره

﴿             ﴾ (33 /نور). 

 .«از مالی که خدا به شما داده است به آنها نیز بدهید»
 فرماید:و نیز می

﴿         ﴾ (7 /حدید). 

 .«نیدکاز چیزهایی که شما را در آن مسئول و جانشین قرار داده است، انفاق »
زکات به عنوان حق خدا، چیزی است که آن را از مالیات نظامهای  این طرز تلقی

کند. زکات، هم نوعی مالیات است و هم نوعی عبادت... مالیات مادی دیگر، متمایز می

آن لحاظ است که حق مشخص و مفروض و غیرقابل گذشتی است که بودنش از 

و عبادت  ،توزیع آن بر عهدة دولت اسالمی قرار داده شده است مسئولیت گردآوری و

آن را به منظور اطاعت از دستور خدا و شکر و  ش به خاطر این که فرد مسلمان،بودن

ادای رسمی این مالیات را در اسالم  ،پردازد. به همین جهتسپاس و اقرار به فضل او می

صورتی که با نیت نزدیکی به خدا همراه نباشد، قبول ندارد، بلکه حتی دوست ندارد که 

میلی و ناراحتی و همچون یک تاوان )و باج و خراج( بپردازد و مسلمان آن را از روی بی

ا خداوند»است که هنگام پرداخت آن بگوید:  به دهندة زکات سفارش نموده صپیامبر

اقبالی قرار ده، نه به عنوان یک تاوان و این را به عنوان یک فرصت نیکو و خوش

هر کسی این سه کار را انجام دهد مزة ایمان را چشیده »همچنین گفته است:  .1«غرامت

مالش را با است: تنها خدا را به عنوان این که معبودی جز او نیست، بندگی کند، زکات 

________________ 

 روایت از ابن ماجه.« اللَّهُمَّ اْجعَْلهَا َمغَْنم ا وَاَل تَْجعَْلهَا َمغَْرم ا» -1
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و یکی از عوامل خطرناک برای این امت را،  .1«دازد و...خرسندی و رضایت قلبی، بپر

 .2غنیمت شمرده شدن امانت و غرامت به حساب آمدن زکات دانسته است

 اهداف زکات

 شد و افزایشر -2اکی و نظافت پ -1واژة زکات در زبان عربی دو معنی دارد: 

ه کاست اسالم از آن جهت این کلمه را برای بیان فریضة مالی مشخص، برگزیده 

 هندة هدف و مقصود اسالم از این فریضه باشد.تواند نشان دمی

هارت طبه معنی باشد. از طرفی بنابراین، زکات، هر دو مفهوم پاکی و رشد را دارا می

تواند آدمی باشد. این آفت روانی مؤثری که میانگیز میدرونی فرد ثروتمند از بخل نفرت

د یا رو یا فروختن وطن وادار سازد و هیچ فررا به ریختن خون و از دست دادن آب

 شود:ای که گرفتار آن باشد )یعنی حرص و آز( رستگار نمیجامعه

﴿ ...                 ﴾  (/9 حشر). 

 .«خود محفوظ شوند آنان سرفرازانند کسانی که از خسیسی نفس»
 هارت نفس فقیر از حسد و بدخواهی نسبت به ثروتمندط و از طرف دیگر باعث

  :انبازکنندة مال خدا که

﴿                    ﴾ (3-2 /همزه). 

ثروتش باعث جاودانگی کند که شمارد و خیال میمی اندوزد و آن راثروت می»

 «اوخواهد بود

________________ 

اةَ مَاِلهِ طَيَِّبة  نْ َفعََلُهنَّ َفَقدْ َطِعمَ َطعَْم اإِليَمانِ َمْن عَبَدَ اللَّهَ َوْحدَهُ َوأَنَُّه اَل إِلََه إِالَّ اللَُّه وَأَْعَطى زَكَ ثَالٌَث مَ » -1

 روایت از ابوداود.« ..بَِها َنفْسُهُ 

گاه امت من پانزده صفت هر »شود که این را ترمذی از قول علی روایت کرده و با این عبارت آغاز می -2

 و حدیث ضعیفی است.« گردد...را دارا شد، گرفتار بال می
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طور که که الزمة بخشش و نیکی، انعطاف قلب انسان است، همان زیرا. گرددمی

مندی طرف دیگر، موجب لبریزی قلب محرومان از خشم و محرومیت یک طرف و بهره

 باشد.کینه می

ی و از عوامل نابود [چه ثروتمند و چه تهیدستزکات، باعث مصونیت کل جامعه ]

ین ه همة اآیة کریمة زیر، اشاره بو شاید منظور  تفرقه و کشمکش و فتنه و تباهی است

 آثار باشد:

﴿                  ...﴾ (103 /توبه). 

شان کنی و رشد و نمو ای )زکاتی( بگیر، که به وسیلة آن پاکیزهاز اموالشان صدقه»

 .«به نفس آنان دهی
. چون وقتی که حق کس دیگری به مال تعلق شودباعث پاکی مال میزکات همچنین 

وقتی که حق مزبور از آن جدا گردد، باقی لودگی تا آسازد و این گرفت، آنرا آلوده می

ر خانه، سنگ غصبی د»اند که: ن دراین قبیل موارد گفتهخواهد بود. بعضی از گذشتگا

مال را در گرو  همه ه به فقیری تعلق گیرد، آلودگیپولی هم ک. «خرابی آن را در گرو دارد

شر و آفت آن را از چون زکات مالت را پرداختی، »نقل شده است که  صدارد و از پیامبر

ود را با دادن زکات محفوظ اموال خ»ست که و حتی روایت شده ا .1«ایخود رانده

  .2«بدارید

 ثروتمندان خیلی به این مصونیت احتیاج دارند! بخصوص در عصر ما که اصول

 اند!!انقالبات سرخ آغاز و گسترش یافته نیان کن واعتقادی ب

رشد  زکات دربردارندة رشد و فزونی است، [گذشته از طهارت و پاکی]از سوی دیگر 

رساند و نیکی شخصیت و موجودیت معنوی فرد ثروتمند به عنوان انسانی که خیر می

انی خود را بلند کند بخشد تا برادران دینی و انسکند و از دارایی و دستاورد خود میمی

و مبارزی به او دست  وحق خدا را بجا آورد. در درون احساس شخصیت پیروزمند

________________ 

 روایت از حاکم.« شَرَّهُ  عَْنكَ أَْذَهْبتَ َفقَدْ َماِلكَ َزكَاةَ  أَدَّْيتَ إَِذا» -1

 ابوداود، ضمن روایات مرسل نقل کرده است.« ِبالزََّكاةِ  أَمَْواَلُكمْ َحصِّنُوا» -2
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که عمالً بر ضعف خود و بر شیطان حرص و هوای نفس غلبه یافته  بیندمی دهد ومی

و شاید بتوانیم آن را از عبارت  است. این همان رشد نفسانی و زکات معنوی است

﴿     ﴾  .در آیة گذشته، برداشت کنیم 

در  رساند، زیرادر این جا اضافة تزکیه )تزکیهم( به تطهیر، مطلبی را که بیان کردیم می

 ود را دارد.خای معنا و داللت ویژة قرآن، هر کلمه

 شود، زیراکه او خود را به خاطر فقر وهمچنین زکات، باعث رشد شخصیت فقیر می

کند و در نتیجه فقر و متروک احساس نمی اهمیت وپایمال و بی جامعه ناتوانی، در

رای شود. بلکه برعکس، جامعة او بناتوانی، از درون به تباهی و نابودی کشانده نمی

مام با ت کند ونجاتش از گرفتاری و سقوط و برداشتن بارهای سنگین از گردنش، سعی می

کات را از یک زهمه گذشته،  گشاید. از اینقدرت خویش، دست کمک به سویش می

 کند که در برابرش احساس خواری نموده برتری او را نسبت به خودص دریافت نمیشخ

د. ش نرسگیرد تا آسیبی به حیثیتبپذیرد، بلکه آن را به عنوان حق خود، از دولت می

ت اراحن گذاری وموقعی هم که قرار باشد افراد شخصًا زکات بدهند، قرآن آنها را از منت

 فرماید:کردن فقیر برحذر داشته می

﴿                       ﴾ 
 .(263 /بقره) 

ای که آزاری در پی دارد بهتر است و خدا سخن پسندیده و گذشت، از صدقه»

 .«غنی و بردبار است
 شود. شاید گروهی از اینمال و برکت یافتن آن می سبب رشد دیگر این که زکات،

کاهد و را بعید بدانند، زیرا زکات، در ظاهر چیزی از مال می سخن تعجب کنند و آن

 افزایش آن باشد؟ چگونه ممکن است عامل ازدیاد و

ارد. دکه در پشت این کاهش ظاهری، یک افزایش حقیقی وجود دانند اما آگاهان می

غ ین مبلثروت جامعه و حتی افزایش در مال شخص توانگر! زیرا که ا مجموع افزایش در

 گردد.یم و برپرداختی اندک، از طریق دیگری دانسته یا ندانسته به صورت چند برابر به ا
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ز دول با کمک مالی به بعضی ا های غنیبینیم برخی از دولتطه است که میدر همین راب

ی ر ایجاد نیروو نه برای خدا، بلکه به منظوکنند فقیر، اظهار بخشش و بزرگواری می

 خرید برای تولیدات خود.

که  بینیم که یک دینار در دست فردیاگر یک نگرش عمیق به مسأله داشته باشیم، می

ندین چطپند و زبانها ثناگویش هستند، خیلی قویتر و فعالتر از دلها برای محبت او می

دیش که همگان، آرزومند شکست و نابو دینار دارائی شخص خودبین و خودپرستی است

 باشند.می

مورد  شاید این تفسیر اقتصادی از رشد و نمو است که در ضمن آیات زیرین قرآن،

 اشاره قرار گرفته است:

﴿                   ﴾  

 .(39 /سباء) 

دهنده کند و او بهترین روزیخدا جای آن را پر میهر چیزی را انفاق کنید »

 .«است

﴿                              

      ﴾ (268 /بقره). 

و خدا وعدة مغفرت و  داردا وا میدهد و شما را به فحششیطان وعده فقر می»

 .«گر و داناستدهد و او گشایشفضل خود را می

﴿                       ﴾ 
 .(39 /روم) 

 .«گیرندیمنی خواهید بود که فزونی هر زکاتی را که به خاطر خدا بدهید، از کسا»

﴿            ﴾ (276 /بقره). 

ت را کشاند و صدقاخداوند ربا )سود سرمایه بدون کار( را به نابود و نقصان می»

 .«دهدنمو می
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ن ر جریالهی دعالوه بر تأثیر علل و عوامل شناخته شده، نقش عنایت ا در این جا نباید

د، بخواه خداوند از فضل خویش به هر کس کهاین جایگزینی و افزایش را نادیده گرفت. 

 دهد و فضل و بخشش عظیمی دارد.می

رف عالوه بر آنچه گفته شد، زکات یکی از وسایل تضمین اجتماعی است که از ط

 پذیرد که در میان جامعه و امتش کسانی یافتاسالم مطرح گردیده است. اسالم نمی

شند. شته باو پناهگاهی برای خود را نداشوند که امکان تأمین روزی کافی، لباس، مسکن 

باشند که برای همة اشخاص تحت پوشش اسالم به وفور پیدا اینها ضروریاتی می

باید این ضروریات و سایر نیازمندیها را از طریق سعی و شوند و فرد مسلمان میمی

ضمین تین و تالش خود به دست آورد. اما اگر قادر به این کار نبود، بوسیلة جامعه تأم

پناهی در مقابل گرسنگی و برهنگی و درماندگی رها گردد و همچون صید بیمی

 شود.نمی

گاه  ترتیب، اسالم به مسلمانان آموخته است که همچون پیکر واحدی باشند و هربدین

عی اجتما و زکات برنامة اساسی این کفالتقسمتی به درد آمد، همگی احساس درد کنند، 

 و محروم است که از سوی اسالم مقرر شده است.زندگی افراد ناتوان 

باشد، و فقیران می زکات، یکی از وسائل مورد نظر برای کاستن فاصلة میان ثروتمندان

به عنوان دینی که فطرت انسانی را تأیید نموده و در اصالح و ترقی آن زیرا اسالم ]

مالکیت فردی  [ساختن و سرکوبیش اعالن جنگ ننموده استکن کوشیده و برای ریشه

را خواستار تملک و ناشی از یک عامل مشروع را پذیرفته و به احساساتی که انسان 

نماید، پاسخ داده است. به عبارت دیگر، اسالم به تفاوت ذاتی سازی میرقابت و ذخیره

تردید زاییدة تفاوتها و اختالفات اساسی که بیمندیها نسبت به یکدیگر مردم از نظر بهره

ر امکانات و خصایص و تواناییهای افراد است، اعتراف نموده است ولی این دیگری د

بدان معنا نیست که ثروتمند را در ازدیاد ثروت خویش و تهیدست را در مسیر شدت 

روزی رها نماید تا در نتیجه، جدایی میان دو دسته زیادتر گردد و اغنیاء گرفتن فقر و تیره

باید در برج عاج باشد و فقیران، قشری که می قشری شوند که سرنوشتشان زندگی در
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های بلکه با تشریفات قانونی و توصیههای بدبختی و محرومیت جان سپارند. ویرانه

دخالت نموده و در نهایت برای  ،اخالقی، برای کمتر ساختن مسافت میان اینها و آنها

 .طغیان ثروتمندان حدی قرار داده و سطح فقیران را باالتر برده است

ا و یم رباین جا در پی بیان روشها و ابزارهای اسالم در این تقریب، از قبیل تحر

مونه نگویم که بارزترین احتکار و اسراف و عیاشی و ... نیستم، بلکه فقط از زکات می

 باشد از: گرفتن از اغنیاء و دادن به فقراء.اینگونه وسایل است و عبارت می

سازی و خارج کردن پول از انبارها و با ذخیرهترین سالح در جنگ برنده ،زکات

ن که سوراخها به منظور جریان یافتن در میدان فعالیت و تولیدات است، به جای آ

ز سازد و از جریان بافایده بماند. کسی که ثروت را گنجینه میکار و بیهمچون منابعی بی

عالیت در ه و از فشبیه کسی است که سربازی از ارتش اسالم را حبس نمود ،داردمی

ه، ستفادمیدان جهاد باز دارد و این تشبیه درستی است. زیرا پول در گردش و مورد ا

شته و ملت و آسایش و سربلندی آن قرار گرفته و پول انباسربازی است که در خدمت 

 ماند.گنجینه شده، به سرباز بازنشسته و یا محبوس می

سازان هآن، از خشم خدا نسبت به ذخیراسالم به همین جهت کنز را حرام کرده و قر

 حریص اطالع داده و فرموده است:

﴿                          

                       

                    

 ﴾ (35-34 /توبه). 

اق کنند و آن را در راه خدا انفکسانی را که زر و سیم را بر هم انباشته می»

ر د و بکنند، به عذابی دردناک بشارت بده، روزی که )پولها( داغ کرده شوننمی

ه کها و پشتهای آنان نهاده شوند: این، همان چیزی است روها و پهلوها و چهره

 .«سازی خود راذخیره کردید برای خودتان، پس بچشید مزة ذخیره
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نز زه با کای عملی در جهت مبارحتی به این وعده نیز اکتفا ننموده و عالوه بر آن نقشه

 5/2ساله کند که هر کدام انسانی قبول میباشد. نموده است که همان زکات میترسیم 

 ند؟اش کاسته گردد و آن سرمایه همچنان بدون فعالیت ورشد باقی بمااز سرمایه درصد

 ر راه تولید و استفاده قرار ندهد،اگر در صدد جبران کاهش مالش برنیاید و آن را د

وع بود که رسول زکات پس از چند سال همة آن را خواهد بلعید... با توجه به همین موض

به سرپرستان اموال یتیمان دستور داد که آنها را به جریان بازرگانی بیاندازند تا با  صاکرم

 .1پرداختن زکات، تمام نشوند

 گواهی نویسندگان بیگانه

 ین جاینابرابچنین وضعی دارد و اینها قسمتی از اهداف و اسرار آن بود.  در اسالم زکات

و از  ستایندبسیاری از نویسندگان و محققان غربی آن را می شگفتی نیست اگر ببینیم که

 کنند.ید میریزی ممتاز آن، تمجاسالم به خاطر برنامه

ه خود مشغول در اسالم، راه حل دو مشکلی که دنیا را ب»گوید: می «لئودورویچ»

 گوید: کی این سخن قرآن که میبینی شده است: یاند، پیشداشته

﴿      ﴾ (10 /حجرات). 

 .«مؤمنان برادر همدیگر اند»
زکات بر هر صاحب »باشد. و دومی مقرر کردن اکیت میو زیباترین اساس اشتر

 .2«مالی

غیر از کارل مارکس ] از قول مارکس «والنظام العالمی الجدیدسالم اإل»مؤلف کتاب 

ات، یک تکلیف دینی است که این مالیکند: راجع به زکات چنین نقل می [اشتراکی

پرداختنش بر همگان واجب است و عالوه بر این ویژگی دینی، یک نظام کلی اجتماعی 

بوده و منبعی است که دولت اسالمی محمدی، از طریق آن امکان کمک به نیازمندان را 

________________ 

 که ترمذی روایت کرده است.مضمون حدیثی  -1

 لیف کردعلی.تأ« الغریبة ةاإلسالم والحضار»از کتاب  -2
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ای استبدادی و اجباری و آورد و براساس یک روش محکم و استوار و نه شیوهفراهم می

 ریزی شده است.موقتی، پی طحی ونه س

ز اتی که ت زکااسالم، اولین بنیانگذار این نظام در سراسر تاریخ بشر بوده است. مالیا

زمند و شود تا به وسیلة دولت، برای افراد نیاطبقات مالک و تاجر و ثروتمند گرفته می

ه و امعدرمانده مصرف شود، حصارهای عامل جدایی و فاصلة گروههای تشکیل دهندة ج

 ادالنهاز یکدیگر را منهدم ساخته و مردم را در یک چهارچوب اجتماعی عدولت واحد 

عیضات کند که بر پایة امتیازات و تبنموده است و بنابراین نظام اسالمی ثابت می متحد

 باشد.انگیز استوار نمینفرت

کفایت دین اسالم »کند که: خاورشناس معروف نقل می «ماسیفیون»همچنین از قول 

 کات والزم برای تالش در جهت عملی ساختن اندیشة مساوات را دارد. یکی از راه ز

مردم  اولیةت دار و مالیاتهای غیرمستقیم که بر ضررویادیگری از راه مبارزه با وامهای بهره

پذیرد و داری تجاری را میسرمایه شوند، در عین حال مالکیت فردی وبسته می

های اشتراکی برنامهداری و موضعی متوسط در میان نظریات سرمایه بار دیگر ترتیببدین

 .«کنداتخاذ می

 پایبندی به زکات، برای بازگرداندن عظمت اسالمی کافی است

اسالم به خاطر مقرر داشتن زکات، بر همة » گوید:در تفسیر خود می /شیخ رشید رضا 

و اندیشمندان همة ملتها به این  همانطور که متفکران] ادیان و آیینها برتری یافته است

 میان آنها با و چنانچه مسلمانان این اصل دینی خود را برپای دارند، در [اعتراف دارند

ای که خداوند به آنان بخشیده است، فقیر مستمند و یا روزی و نعمت فراوان و گسترده

 ف را کناره و تکلییضخسارت دیدة بدبختی پیدا نخواهد شد. ولی بیشتر آنها، این فر

های در زمینهملتها همة  نهاده و به دین و ملت خود ستم روا داشتند و در نتیجه از

 دست دادند و تر شده و عزت و شرافت خود را ازتر و بیچارهاقتصادی و سیاسی، بدبخت

پسران خود به دیگران وابسته  حتی در پرورش دختران و طفیلی دیگر ملتها گردیدند و

کنند و دینی را به آنان تلقین میر مدارس خود، تبلیغات مسیحیت و یا بی. آنها هم دشدند
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گسلند و آمادة بندگی دین و دنیایشان را به تباهی کشیده، پیوندهای ملی و نوعیشان را می

دین شود: چرا خودتان مثل این راهبان و مبلغان بیسازند. وقتی هم که گفته میاجانب می

امکان مالی این کار را در اختیار نداریم، گوید: کنید؟ مییجاد نمیبندو بار، مدارسی او بی

اما حقیت آنست که اینها دین و عقل و بلند همتی و غیرت چنین کارهایی را ندارند! آنها 

بینند که افراد ملتهای دیگر، بدون داشتن الزام دینی و فقط برای تعهد عقلی و ملی و می

کنند ولی از دیدن این یریه و سیاسی پول خرج میهای خقومی، برای مدارس وجمعیت

کنند و به همین که سربار آنها باشند خرسند و احساس مسئولیتی نمی واقعیتها، حرکت و

 راضی هستند، دینشان را ترک نمودند و در نتیجه دنیایشان هم تباه گردید:

﴿             ﴾ (19 /حشر). 

 .«نندرا از یادشان بردف آنها فاسقاخدا را فراموش کردند و او هم خودشان »
 نده ازاقیماببر همة اصالحگران جوامع اسالمی الزم است که از اصالح آثار  بنابراین،

رای عیتی ب)مسلمین( آغاز کنند و این کار از طریق تشکیل جم دین و شرف در میان آنها

مصالح وابستگان این  آن قبل از هر چیزی در آوری زکات و صرفبرنامة جمعتنظیم 

توجه  نکته در برنامة جمعیت مزبور، مورد باید اینپذیر است. همچنین میانجام جمعیت،

م ر و ارتداد مصرف شود و سهبا کفتواند در مبارزه می «قلوبهم ةلفالمو»که سهم باشد 

صرف در مدر آزادگی بردگان نداشته باشد، قابل رفی هنگامی که مورد مص «فی الرقاب»

 نیز با «سبیل اهللیف»باشد و سهم از بندگی استعمار میجهت رهایی ملتهای مستعمره 

ز اجهاد برای نگهداری آن حکومت اسالمی که از مصرف در راه کوشش برای احیای 

 اسالم و دفاع باشد، منطبق است. دعوت بهتجاوز دشمن، در زمان وجودش باالتر می

مصرف  با شمشیر و نیزه میسر نباشد، موردزبانی و قلمی از آن در صورتی که دفاع 

 باشد.دیگری برای سهم مذکور می

حساب،  بدانید که زکات دادن همه یا اکثریت مسلمانان و مصرف آن از روی نظم و

سرزمینهای تواند سبب باز پس گرفتن برای بازگشتن عظمت اسالم کافی است و بلکه می

از دست رفتة اسالمی و نجات مسلمانان از سلطه کفار باشد و زکات چیزی جز پرداخت 
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یک دهم یا یک چهلم از زیادی اموال ثروتمندان نیست و ما شاهدیم که ملتهای حاکم بر 

آن که حاکمیت، مبلغی بیشتر از این انداز را بی مسلمانان حتی پس از کسب برتری و

  .1«کنندنی داشته باشند، در راه جامعه و ملت خویش بذل میتکلیف و التزام دی

 زکات فطر

نند نظیری از زکات اسالمی وجود دارد که همچون زکات پول، تابع سرمایه و مانوع بی

باشد میزان سختی و آسانی و وبات نمیو حب ها و زراعت، وابسته به محصولزکات میوه

در که  و به خاطر این «زکات فطر»است از صاب را ندارد و آن عبارت رسیدن به حد ن

 گردد، بدین اسم خوانده شده است.سال واجب می پایان ماه رمضان هر

شود و یک بخشش و کمک فوری از مواد غذایی این برنامه بطور سالیانه تکرار می

داری و فرا رسیدن عید و برای غالب اهل منطقه است که به مناسبت سرآمدن روزه

داری و شادباش عید و به عنوان خدا به خاطر نعمت موفقیت در روزه سپاسگزاری از

نیاز کردن آنان از درخواست و التماس، مسلمان با برادران محتاج خود و بی همیاری فرد

برای چنین مناسبتی مقرر گردیده است، وقت شود و چون در روز عید پرداخت می

این باره نقل شده عباس در ابنو از  .دهپرداختن آن به مدت قبل از نماز عید محدود گردی

ها و نیز به دار از بیهوده کاریزکات فطر را برای پاکی روزه صرسول خدا»است که: 

مقبول  ،خاطر کمک به درماندگان مقرر نمود. هر کس آن را پیش از نماز به جای آورد

 .2«آمد است و هر کس بعد از نماز پرداخت نمود، یک صدقة معمولی به شمار خواهد
 پرداخت ... و شافعی گفته استیکی دو روز قبل از عید میزکات فطر را ابن عمر، 

 جلو انداختن آن از اول ماه نو، مجاز است. :که

اسالم، این زکات را بر هر مسلمانی که مقدار تعیین شدة آن را که یک صاع از گندم یا 

اش در روز و شب عید داشته ادهباشد، عالوه بر غذای خود و خانوغیره می جو یا خرما و

________________ 

 ، چاپ دوم.598و  597، ص 10تفسیر المنار، ج  -1
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آن را از طرف خود و کسانی که مسئول  بایدباشد، واجب کرده است و هر مسلمانی می

 باشد مانند همسر، فرزندان و مستخدم بپردازد.مخارج آنان می

زکات فطر رمضان  صرسول خدا»اند که گفت: ز ابن عمر نقل کردهمسلم و بخاری ا

وچک و مرد و زن و کجو برای هر مسلمان آزاد و بنده،  را یک صاع خرما یا یک صاع

 .«بزرگ واجب کرد
دة نگری ممتاز اسالم است که این زکات را فقط برعهاین، نشانة دوراندیشی و ژرف

اجب نان ودارندگان اموال بیشتر از حد نصاب قرار نداده بلکه تقریباً بر همة مسلما

ن، حبوباتی کسانی که یک کاسه و ثلث آ شوندزیرا خیلی کم پیدا میگردانیده است. 

شویق افزون برغذای شبانه روز خود نداشته باشند. دوراندیشی و حکمت مزبور در ت

گاه مسلمان به بخشش و آموزش انفاق به او هر چند که در فقر و سختی باشد، و آ

نه  به عنوان بخشنده و ساختنش از بزرگواری و شخصیت خود، در حالی که دستش را

های متقین که جهت از جمله ویژگیشود. بدیننمایان میکند، واست کننده دراز میدرخ

 ن؛ه آناکمهیا کرده، این است  خداوند، بهشتی به پهنای آسمانها و زمین را برایشان

﴿               ﴾ (134 /آل عمران). 

 .«کنندنفاق میکسانی هستند که در گشایش و سختی، ا»
وقتی که این حکمت واال را دریافتیم، از این که این زکات را کسی هم که خود 

کند، در شگفت نخواهیم بود. زیرا که وی پردازد و زیانی هم نمیمستحق زکات است، می

 فرماید:در این باره می صگیرد. پیامبر اکرمدهد و از چندین طرف میاز یک طرف می

هر فردی کوچک، بزرگ، آزاد، بنده، مرد، زن، دارا و ندار واجب  یک صاع گندم بر»

نماید و ندار برای این که است. دارا به خاطر این که خداوند او را از این طریق تزکیه می

 .1«گرداندقداری که داده به او برمیخداوند بیش از آن م

________________ 
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 در مال، حقی به غیر از زکات نیز هست

ن و مال شخص مسلمان نیست، بلکه یک حق مکرر و معی زکات، تنها حق پرداختنی در

 اد بهمعمولی است. در ثروت، حقوق دیگری باقتضای شرایط و نیازها و براساس اعتق

حدود موجدان فرد مسلمان و احساسات پاک اسالمی او وجود دارد که اندازه و زمان 

 معینی ندارد.

آمد و گفت:  صیم نزد پیامبرروایت شده است که مردی از بنی تم از انس بن مالک 

 :گوییدباشم، میاهلل، من ثروت فراوانی دارم و دارای قبیله و مال و سرزمینی مییا رسول

فرمود: مقدار زکات را از مالت جدا کن  صچکار کنم و چطور انفاق نمایم؟ رسول خدا

ه تا تو را پاکیزه گرداند و به خویشاوندان خود رسیدگی کن و حق مسکین و همسای

رسیدگی به خویشان به وسیلة مال و درک حق  سان،. و بدین1وسائل را بشناس و بجاآور

مسکین و همسایه و درخواست کننده را حقوقی افزون بر زکات قرار داده است. خداوند 

 راجع به حقیقت نیکی و عناصر تشکیل دهندة آن فرموده است:

﴿                           

                                 

                         

                           

                                     

    ﴾  /(.177)بقره 
نیکی آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، آن کسی »

نیک است )یا نیکی در آن کسی است( که به خدا و روز قیامت و مالئکه و کتاب 

ان به نزدیکان و یتیمو پیامبران، ایمان آورده و مال را با وجود عالقه داشتن بدان، 

________________ 

 باشند.روایت از احمد و راویانش، راویان صحیح می -1
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براه مانده( و برای آزادی بردگان بدهد و نماز بپای )و درماندگان و دور از وطنان 

دارد و زکات بپردازد و نیز پایبندان به عهد و پیمان خویش و صبرکنندگان در 

است گفتند و اینهایند سختی و زیان و هنگام جنگ. اینها هستند کسانی که ر

 . «تقواپیشگان

ات و نار زککو دیگران، در در این آیه یکی از عناصر نیکی را، دادن مال به نزدیکان 

 همراه با نماز قرار داده است.

 انفاق مستحب

هرکار  اینها، ولی دامنة انفاق عالوه بربه انفاق واجب مربوط بود. همة آنچه برشمردیم، 

گیرد. رسانی را در برمیجهت فایده خیر مورد تمایل و رغبت دلهای مؤمن و هر تالش در

 احساس افراد بخشنده را وتشویق نموده است که قلب ای این کارها را اسالم، بگونه

دارد، زیرا خداوند تعالی صدقه را با دست میوادن گشاید و اشخاص بخیل را نیز به دامی

دهیم و آن را به تپة کند و همانطور که ما یک هسته را پرورش میخویش قبول می

دهد و این چیزی رشد می رش وکنیم؛ آن را پروخرمایی به اندازة کوه احد تبدیل می

 برای ما تصویر نموده و قرآن همچنین مجسم نموده است: صاست که رسول خدا

﴿                         

                              ﴾ 
 .(261 /بقره) 

ای هستند که کنند، همانند دانهکسانی که اموال خویش را در راه خدا انفاق می»

آید. خداوند برای هر رویاند و در هر سنبلی صد دانه بوجود میسنبل میهفت 

 .«داناست کند که او گشایندةکس بخواهد چند برابر می
 ترغیبات قرآن:از  یکی دیگر

﴿                             ﴾
 .(11 /حدید) 
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کیست که به خدا قرض نیکو دهد و او برایش چندبرابر کند و پاداش »

 .«ای بدهد؟بزرگوارانه
ند و قسمتی از آن را گوسفندی را سربرید»، روایت شده است که لهمچنین از عایشه 

اش مانده فرمود: از آن چیزی باقی ماند؟ پاسخ داد: فقط شانهمی صصدقه دادند، پیامبر

و نیز فرموده است:  1«اش!!اش باقی مانده است غیر از شانهفرمود: همهمی صاست. پیامبر

لق مال من، مال من، در حالی که از مال او فقط سه چیز به خودش تع :گویدانسان می»

شوند ها که سرانجام کهنه میپوشیدنی -2رود. خورد و از بین میآنچه که می -1دارد: 

سازد. غیر از اینها، هر چه کنند و نزد خدا برای خویش ذخیره میآنچه که انفاق می -3

 .2«ماندرود و برای مردم میباشد، از دستش می

ک از شما، مال وارث را از گفت: کدامی صخدااز ابن مسعود نقل شده است که رسول

همة ما مال خود را بیشتر دوست  صاهللدارید؟ گفتند: یا رسولمال خود بیشتر دوست می

اید و آنچه داریم: فرمود: پس بدانید که مال شما چیزی است که پیش از خود فرستادهمی

  .3«باقی بگذارید، مال وارثتان است
القة عاز و سلمانان اولیه، اموال مورد نیبه خاطر این سفارشات و دستورات بود که م

ر بخشیدند و دستهایشان سرشار از خیر و نیکی بود و پرداخت زکات و سایخود را می

ارادة  توانست تشنگی آنان به نیکی و تقرب را برطرف نماید و با میل وحقوق مالی، نمی

زیرا که  ،ددادند تا خشنودی و نعمت خدا را به دست آورنخویش زیادتر از آن می

 نعمتهای او بهتر و پایدارترند.

داد و یمامام لیث بن سعد یاد کنیم که هرچه داشت، صدقه  برای ما همین بس که از

اش هشتاد لیانهدرآمد سا ،اند کهداشت و گفتهیکسال اموالش را در دست خود نگاه نمی

 هزار دینار بود.

________________ 

 سلم.روایت از م -1

 باشد.حسن و صحیح می ،ترمذی روایت کرده و گفته است که -2

 روایت از بخاری و نسائی. -3
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تش را اش رد نکرد و چون علر خانههمینطور عبداهلل بن جعفر که هرگز فقیری را از د

ابر ای( دارد و من هم در برپرسیدند پاسخ داد: خداوند، راجع به من رفتار )و شیوه

ت ام. رسم او برآنست که به من موهبت نماید، من هم عادبندگانش عادتی پیدا کرده

م، او ترسم که اگر از این عادت خود دست بکشام که به بندگانش کمک نمایم و میکرده

 نیز روش خود را نسبت به من تغییر دهد!

 

 

 

 روزه

 گوناگونی عبادات در اسالم

ت ا، دعوکر خداسالم در عبادات خود تنوع به کار برده است. برخی از آنها مانند: دعا، ذ

ار و گفت ا حرفبه خیر، امر به معروف، نهی از منکر، آموزش نادان، هدایت گمراه و غیره ب

 پذیرند. انجام می

گردند: یا همچون نماز، بدنی هستند و یا همچون برخی دیگر در عمل نمایان می

 خدا. ای از کار بدنی و کار مالی از قبیل حج و جهاد در راهزکات، مالی و یا آمیخته

انند مباشند. برخی هم نه گفتاری هستند و نه عملی، بلکه تنها خودداری و امتناع می

ب ا غرون و آشامیدن و آمیزش جنسی، از طلوع سپیده تروزه که شامل امتناع از خورد

 آفتاب است.

 روزه در حقیقت یک عمل مثبت است

روح  این خودداری و امتناع، اگر چه به ظاهر یک عمل منفی است، اما در حقیقت و

طلبد، به باشد. زیرا عبارت است از بازداشتن نفس از آنچه میخویش، یک عمل مثبت می

د یژة خویک عمل نفسانی ارادی است که ارزش وای تعالی. بنابراین نیت نزدیکی به خد

 باشد.واجد می میزان حق و خیر و پذیرش نزد خدا، را در
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 ع، چیزعطف در هر اقدام و امتناعی است و آیا دین جز اقدام و امتنا نقطهنیت، 

ار قر به چیزهایی که بطور وجوب یا استحباب مورد سفارشدیگری است؟ عمل و اقدام 

اند، بلکه دهاند و امتناع از چیزهایی که به طور تحریم یا کراهت مورد نهی واقع گردیگرفته

 ، وجود دارد؟یابدمینباید و ترک آنچه آیا فضیلتی جز انجام آنچه می

، مردم روزه، عبادتی است کهن که در ادیان پیش از اسالم نیز معمول بوده است و

 ختند، خداوند گفته است:کیفیت آن را تعریف و دگرگون سا

﴿                         

      ﴾ (183 /بقره). 

ما ای گروه مؤمنین، روزه بر شما فرض گردید همانگونه که بر پیشینیان ش»

 .«تقوی پیشه کنیدشته بود، باشد که واجب گ
 های دیگر فرق دارد.اما روزة اسالم با همة روزه

 ماه روزة واجب

ی ایگاهجخداوند، برای روزه در اسالم، ماه مبارک و پرباری را که نزد مسلمانان 

األمین به نظر گرفته است. ماهی که در آن، اولین آیات قرآن توسط روح گرامی دارد در

﴿ نازل گردید. صقلب رسول اکرم            ...﴾  /بخوان » (1)علق

 «[ نام پروردگارت که ]سراسر هستى را[ آفریدبه ]یمن
اش برگزیده ماهی که خداوند، آن را برای فرو فرستادن بهترین کتابش به بهترین بنده

د داونگیرد. خ است، شایستگی آن را دارد که این عبادت ساالنه )روزه( در آن قرار

 فرماید:می

﴿                        

                             

                         ...﴾ 
 .(185 /بقره) 
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هایی از ماهی است که قرآن برای هدایت مردم و به عنوان نشانه ماه رمضان،»

اید بهدایت و فرقان در آن فرود آمده است. پس هر که در این ماه حاضر بود 

د ا بایرر سفر بود، تعدادی از روزهای دیگر روزه بگیرد و هر کس بیمار و یا د

خواهد و سختی ما را میروزه بگیرد )به جای رمضان( خداوند راحتی ش

 .«خواهدنمی

 حکمت و آثار روزه

واال  اسرار ثار وروزة ماه رمضان را بر ما واجب گردانیده و این کار را به خاطر آ خداوند،

کنیم، انجام را درک نمیفهمیم و بخشی را میو حکمتهای انکارناپذیری که بخشی از آنها 

رد، داده است. برماست که در حکمت خدا که در پشت این گرسنگی و تشنگی وجود دا

جایش خواهد، بدقت کنیم و علت و انگیزة تشریع روزه را دریابیم تا آنگونه که خدا می

 کند.آوریم نه بطوری که میل مردم اقتضاء می

 استروزه، عامل تقویت روح 

استی بریم، ربتوانیم به راز روزه پی تا وقتی که راز وجود انسان را درنیافته باشیم، نمی

 انسان و حقیقت وجود او چیست؟

از  آیا او همین پیکر ایستاده و هیکل مجسم است؟ آیا او همین مجموعة متشکل

ر قددستگاهها و اندامها و گوشت و استخوان و عصب است؟ اگر انسان این باشد، چ

 ناچیز و کوچک است!!

 باشد، بلکه روحی آسمانی دارد که در اینآری انسان فقط همین هیکل محسوس نمی

 پیکر زمینی مسکن گزیده و رازی است از جهان باال در پوششی از خاک!

ه او بحقیقت انسان، چیزی غیر از این روح ربانی و جوهر معنوی که از سوی خدا 

نماید، کند، درک و احساس میسیلة آن تعقل و تفکر مینیست. چیزی که به وداده شده، 

کند و گرداند و به ملکوت آسمان آگاهی و نفوذ پیدا میتوسط آن میروی زمین را 

کیده جن خشخداوند به خاطر آن، فرشتگان را مأمور سجده برای آدم نمود، نه به خاطر ل

 و گل محفوظ شده!
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﴿                             

           ﴾ (72 -71 /ص). 

آفرینم و چون او را و چون پروردگارت به مالئکه فرمود: بشری از گل می»

 .«تکمیل کردم و از روح خویش در او دمیدم، برایش به سجده افتید
 واست انسان، یک روح فرازین و جسدی فرودین. جسد همچون یک خانه است  این

 وروح ساکن آن. جسد مرکب است و روح سوار آن. خانه، برای خودش ساخته نشده 

 و مرکبمرکب نیز به خودی خود ارزش ندارد، بلکه خانه برای مصلحت صاحبخانه 

کنند و یاموش مهایی که خود را فرمسافر پدید آمده است. بنابراین، کار آدمبرای استفادة 

دارند و به صورت خدمتگزار مرکبهای های خود میتوجه خویش را مصروف خانه

ای بدن شوند و تنها برآیند و روح خود را گذشته، بندة جسدها میخویش درمی

کنند و گرد شکمها و اعضای رائز دنیوی خود سعی میکوشند و در جهت اشباع غمی

 گردند و شعار همیشگی آنان مضمون این شعر است:تناسلی خود می
  دنیا فقط خوردن و آشــامیدن و خوابیــدن اســت

 

 ن!را بخوا دنیا وقتی اینها را نداشتی، فاتحه  

 انگیز است.واقعاً تعجب

 فرماید:اینها کسانی هستند که خداوند در توصیفشان می

﴿                         

                      

 ﴾ (44-43 /فرقان). 

بینی؟ آیا تو وکیل او آیا کسی را که هوایش را معبود خود گرفته است، می»

کنی که بیشترشان تعقل و شنوایی دارند، اینها غیر از یشوی؟ یا گمان ممی

 .«یگری نیستنددتر از آنان چیز چارپایان و بلکه گمراه
های از نوع انسان مرکب از روح و بدن است. جسد او خواستهاینکه  هخالص

های عالم پایین خود دارد و روح نیز تمایالتی از نوع تمایالت عالم باالی خود. خواسته
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از شکل انسان نسان تمایالت روحی خویش را زیر سلطة گرایشهای بدنی قرار دهد، اگر ا

کسی گردد. این چنین صاحب اختیار، به حیوانی منفور بلکه به شیطانی ملعون مبدل می

 گوید:که شاعر مؤمن خطاب به او میهمان است 

 ان است،آیا از چیزی که سراپا زیکوشی؟ ای خدمتگزار تن، تا چند در خدمتش می»

که انسان آور، و برتریهای آن را به کمال رسان، جویی؟ به روان خویش رویسود می

  .1«بودنت با روان است، نه تن!
 جنبة هنگامی که انسان ارزش نفس خود را دریابد و به راز خدایی آن پی ببرد و

 یواری،ردچا آسمانیش را بر جنبة زمینی حاکم گرداند و قبل از مرکب، به راکب و پیش از

احب صنسان به ساکن خانه توجه نماید و اشتیاق روانی را برانگیزة بدنی چیره سازد، ا

 اختیار و توانگری شده است:

﴿                      ﴾  (7 /بینه). 

 .«دمردمن را انجام دادند آنان بهترینهمانا آنان که ایمان آوردند و کار نیک »
روزه را مقرر نموده است تا انسان به وسیلة آن از سلطة از این جاست که خداوند، 

شده، بر تحریکات شهوانی خود غالب گردیده و بر  غرایز و زندان بدن خویش آزاد

که  مظاهر حیوانی خویش حاکم شود و به فرشتگان همانند گردد. بنابراین شگفتی ندارد

دار اوج گرفته، به جهان باالتر نزدیک شده، در آسمان را با دعای روح شخص روزه

خویش بکوبد و آن را بگشاید و پروردگار خود را بخواند و پذیرفته شود و خداوند به او 

دعای سه نفر » فرماید:در این باره می صلبیک! پیامبر اسالمبگوید: لبیک بندة من، 

  .2«...مظلوم دادخواه دار وقتی که افطار کند، پیشوای دادگستر و هماند: روزپاسخ نمیبی

 روزه بگیرید تا سالم شوید

________________ 

 مما فیه خسران أ تطلب الربح یا خادم الجسم کم تسعی لخدمته» -1

 «نسان!فأنت بالنفس ال بالجسم إ فضائلها استکملاقبل علی النفس و  

روایت و تحسین از ترمذی، « مُ َحتَّى ُيْفطِرَ َواإلَِمامُ اْلَعادِلُ وَدَعْوَةُ اْلَمظْلُومِ َثاَلثَةٌ الَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِ» -2

 اند.احمد و ابن ماجه و ابن خزیمه و ابن حبان هم روایت کرده
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ای برای تقویت روح است، فرصتی برای تقویت بدن نیز روزه ضمن آنکه زمینه

خواهند های مردم، ناشی از شکمهای آنهاست که هر چه میباشد. بسیاری از بیماریمی

آدمی هیچ ظرفی بدتر از شکم »حدیث آمده است که:  انبانند. دربدون استثناء در آن می

ای که او را سرپا نگهدارد، کافی است. اگر به برای آدمی چند لقمهخود را پر نکرده است، 

این هم قانع نبود، یک سوم ظرفیت خود را به غذا و یک سوم را به آشامیدن و یک سوم 

 .1«را برای تنفس خود اختصاص دهد
انباشته از نارحتیها و معده، مرکز بیماریهاست، در برابر، خویشتنداری )از اگر شکم 

باشد و هیچ فرصتی مانند روزه، برای آسایش معده و نجات بدن از غذا( بهترین دارو می

شود. یکی از مجالت نوشته بود که سیصدنفر بوسیلة روزه، پیدا نمیمضر  مواد زیادی و

روزه بگیرید تا »ت که: راست گفته اس صل خدامرض قند بهبود یافتند و رسو از

 .2«تندرست شوید

 روزه پرورش اراده است

شود در دار، گرسنه میباشد. روزهنوعی تقویت اراده و تمرین استقامت میروزه دارای 

شنه ارد، ترار دحالی که غذای مطبوعی در برابر دارد و با آن که آبی گوارا در دسترس او ق

کند. هیچ مراقبی جز می آن که همسرش در کنار اوست، خویشتنداری ماند و با وجودمی

د، مند خوهیچ حاکمی غیر از ایمان باالی سرش نیست و چیزی غیر از ارادة نیرو خدا و

ت و و بیس و این کار را هر روز در طول حدود پانزده ساعت و یا بیشتردارد نگاهش نمی

 کند.نه یا سی روز در هرسال تکرار می

________________ 

 َوُثُلثٌ  ،عَامِ طَّ لِل َفثُُلثٌ البُدَّ كَانَ إِنْفَ صُْلبَهُ، ُيِقْمنَ ُلقَْيمَاتٍ آَدمَ ابْنِ ِبحَْسبِ َبطِْنهِ، ِمنْ شَرًّا وَِعاء  آَدِمیٌّ مَألَ مَا» -1

روایت و تحسین از ترمذی، ابن ماجه و ابن حبان هم به عبارتی نزدیك به این « فَسِ نَّ ِلل َوُثلُثٌ ،َرابِ شَِّلل

 اند.روایت کرده

 «حُّْواوْمُْوا َتصِصُ»منذری آمده است. « الترغیب»روایت از طبرانی با اسناد موثق چنان که در  -2
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 واجباری  در هر ماه رمضان بطور را اسالم آن ای مانند مدرسة روزه کهمدرسه کدام

 وتواند این چنین به تربیت ارادة انسانی گشاید، میدر مواقع دیگر به صورت اختیاری می

 آموزش صبر و شکیبائی بپردازد؟!

 کرده تن ثابپیرامون تقویت اراده مطلبی نوشته و در آ یک دانشمند روانشناس آلمانی،

 م نظیرهشناس است که روزه، بزرگترین وسیلة این کار است. اما اسالم بر دانشمندان روان

هیم دبه جوانان گوش فرا  صپزشکان، پیش جسته و کافی است به این پیام رسول خدا

 فرماید:که می

ی جوانان، هر کدام از شما، توانایی دارید ازدواج کنید، زیرا که چشمتان را )از ا»

تواند، روزه دارد و هر کس نمیپوشاند و غریزة جنسی را از انحراف باز میمی لغزش(

 .1«بگیرد که روزه برای او سپر است
به صبر نسبت آن را  صبه خاطر ویژگی صبرآموزی ماه رمضان است که رسول خدا

و در  .2«زدایداز هر ماه، تیرگی دل را میو سه روز روزة ماه صبر »داده و فرموده است: 

هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن، روزه است و روزه »حدیث دیگری آمده است: 

 .3«نصف صبر است
گرایش  -1روزه به این دلیل نصف صبر است که در انسان سه گرایش وجود دارد: 

 -3گرایش خشم و غضب که درندگان هم دارند و  -2شهوانی که در جانوران نیز هست 

تگان وجود دارد. وقتی که نیروی گرایش روحی او بر گرایش روحی همانگونه که در فرش

چون به هنگام روزه، فرد  شود، نصف صبر است ویکی از دو نیروی دیگر چیره می

________________ 

 يَْسَتطِعْ َلمْ وََمنْ ِلْلفَْرجِ، َوَأحَْصنُ لِلَْبَصرِ، أََغضُّ  فَِإنَّهُ .فَلَْيتَزَوَّجْ  اْلبَاءَةَ ِمْنكُمْ  اْسَتطَاعَ َمنْ الشَّبَابِ َمعَْشرَ ايَ» -1

 .روایت از بخاری« ِوجَاءٌ  لَهُ  فَِإنَّهُ بِالصَّْوِم، فَعَلَيْهِ

و ابن حبان در صحیح  روایت از احمد« الصَّدْرِ َوَحرَ يُْذهِْبنَ َشهْرٍ ُكلِّ  ِمنْ َأيَّامٍ َوَثاَلثَةِ الصَّبْرِ َشهْرِ صَْومُ» -2

 باشد.خود، و بیهقی و بزار و راویانش، راویان صحیح می

 «الصَّبْرِ  صْفُنِ  الصَّْومُوَ الصَّْومُ اْلَجَسدِ وََزكَاةُ  َزكَاةٌ  َشىْءٍ ِلُكلِّ » ابن ماجه حدیث راروایت کرده است: -3
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آید، به حق آن را نصف صبر مسلمان بر نیروی شهوت جنسی و شهوت شکم فائق می

 اند.دانسته

لین ة دائمی است. اونشینی نیست، بلکه دین جهاد و مبارزاسالم دین تسلیم و گوشه

ه مبارز ا خودوسیلة الزم برای جهاد نیز صبر و ارادة نیرومند است. در نتیجه، کسی که ب

یش تواند با دشمن بستیزد و در صورتی که بر نفس و شهوات خونکرده باشد، هرگز نمی

 گی صبرو کسی که بر گرسنغلبه نکرده باشد، محال است که بر دشمن خود پیروز گردد 

رگی هدف بز و نزدیکان خویش را به خاطر ه باشد، بعید است که دوری از وطننداشت

سالم اسایل تحمل نماید. روزه، به خاطر ویژگی صبر و خویشتنداری آن، از نمایانترین و

تنگدستی، گرسنگی و  مرزدار و مجاهدی است که سازی مؤمن شکیبا وبرای آماده

زندگی را تا وقتی که در  وو دشواری  نماید و سختی و خشونتمحرومیت را تحمل می

 پذیرد.رویی میگردد، با گشادهراه خدا متحمل آنها می

 شناسانیدن نعمت

ود،  خنسبت به  های روزه اینست که آدمی را به اندازة نعمتهای خدایکی از حکمت

ی واحساس و درک ید، وقتی که نعمتها در مورد انسانی تکرار گرد سازد، زیراآگاه می

شوند. مثالً قدر پذیرد. نعمتها در صورت فقدان شناخته میت به آنها کاهش مینسب

ب فرا شنگاه که که تلخی چشیده شود و ارزش روز، آ شودشیرینی هنگامی معلوم می

 شوند.رسد، و اشیاء مختلف در رابطه با چیزهای متضاد شناخته میمی

ابی است و این ادراکات، فقط بنابراین، روزه باعث درک ارزش غذا، آب، سیری و سیر

کند. در دهند که بدون، حرارت تشنگی و رنج گرسنگی را حس میهنگامی دست می

خداوند به من پیشنهاد کرد که سرزمین مه »نقل شده است که:  صهمین رابطه از پیامبر

و  خواهم یک روز سیر باشمرا برایم انباشته از طال کند، من گفتم: نه، پروردگارا، بلکه می
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کنم و چون روز دیگر گرسنه... هنگامی که گرسنه شوم، بسوی تو روی آورده، یادت می

 .1«گویمسیر شوم، شکر و سپاست می
 یادآوری درماندگی محرومان

ها و سختی و از جمله آثار اجتماعی روزه، تذکر علمی نسبت به گرسنگی گرسنه

ا! یادآوری و تذکری که بیچارگی فقیران است. تذکری بدون نطق شیوا و زبان گوی

شنود. شاید کسی که در دار آن را از طریق صدای معده و رودة خود میشخص روزه

دامن رفاه پرورش یافته و هیچگاه طعم گرسنگی و رنج تشنگی را احساس ننموده است، 

تصور کند که همه مثل او هستند و همانطوری که او از امکانات زندگی برخوردار است، 

مورد  هایو تا وقتی که خود از گوشت پرندگان دلخواه و میوه !رخوردارندمردم نیز ب

از نان و موادغذایی ساده را  تواند محرومیت مردمنمی کند،عالقة خویش استفاده می

دریابد. بنابراین عجیب نیست که خداوند، روزه را مظهری برای اشتراکیت صحیح و 

لیات اجباری دانسته است که فقیر و مساوات کامل قرار داده و گرسنگی را یک ما

باشند. هم کسی که ثروت هنگفت دارد و هم آن که ثروتمند، مکلف به پرداخت آن می

های خالی و کند. تا ثروتمند بفهمد که در کنار او، معدهای را پیدا نمیغذای روزانه

خود را و نمیر و امکان فرو نشاندن سوز درون شکمهای تهی و بدنهایی که غذای بخور 

یابند، هم وجود دارند تا شاید به خاطر انسانیت و مسلمان بودن و ایمان داشتن، نمی

زیرا خداوند رحیم قلبش متأثر شود و به نیازمندان یاری کند و دست بیچارگان را بگیرد. 

گفته است که  راست صدارد و رسول خدااست و بندگان رحیمش را دوست می

نماید، به کسی که روی زمین است رحم کنید، تا آن حم میخداوند، به رحم کنندگان، ر»

  .2«که در آسمان است، به شما رحم کند

________________ 

ا أَْو قَالَ َثالَث ا عََرضَ عََلىَّ رَبِّى لَِيْجَعَل ِلى َبْطحَاءَ َمكَّةَ َذهَب ا قُْلتُ الَ َيا َربِّ َوَلِكنْ َأشَْبُع يَوْم ا َوَأجُوعُ يَوْم  » -1

روایت و تحسین از « رْتَُك َوَحمِدُْتكَأَوْ َنحْوَ َهذَا فَإَِذا ُجعُْت تََضرَّعُْت إِلَْيَك وَذَكَرُْتَك َوإِذَا َشِبعُْت َشكَ 

 .ترمذی

 .«السََّماءِ ِفى َمنْ يَْرَحْمُكمْ األَرْضِ َأْهلَ  اْرَحُموا الرَّْحَمنُ يَْرَحمُُهمُ الرَّاِحمُونَ» -2
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های زمین و تمام امور دارایی با آن که ثروت ÷همچنین روایت شده است که یوسف 

ند، گرفت و چون علتش را پرسیدو خرج و انفاق آن را در اختیار داشت، خیلی روزه می

 که اگر سیر باشم، گرسنگی فقیر را از یاد ببرم! ترسمگفت: از آن می

 بندگی کامل برای خدا

ر، روردگارای پبگذشته از همة اینها، روزه نمایانگر تسلیم در برابر خدا و کمال بندگی 

 فرمانروا و معبود مردم است.

آن، نه ای بوده و بیاین، حکمت مشترک همة عبادات و عالیترین هدف هر فریضه

ید: ای، بدانگونه که خداوند بگوعنی واقعی وجود خواهد داشت و نه بندهعبادتی به م

 و نهی را کردم، و بنده بگوید: فالن امر

﴿                  ﴾ (285 /بقره). 

 خواهیم و حرکت، به سویشنیدیم و فرمان بردیم، پروردگارا آمرزش تو را می»

 .«توست
دار، با آن که ، بخصوص در مورد روزه بسیار آشکار است. روزهاین تسلیم و بندگی

وسایل غذا و رفع تشنگی را در اختیار دارد، به خاطر محبت خدا و عالقه به خرسندی او 

کند. بدین سبب خداوند، روزه و ایثار امکانات خویش، گرسنگی و تشنگی را تحمل می

برعهده گرفته و گفته داران را شخصاً موده و پاداش روزهرا از آن خویش محسوب ن

و من خود، آدمی هر کاری بکند برای خود اوست، مگرروزه که از آن من است »است: 

دار خوردن و آشامیدن و لذت و همسرش را به خاطر دهم، زیرا که روزهجزایش را می

 .1«گذاردمن کنار می
ز او یری اآدمی یا انتقامگ زه را برای عذاباست. خداوند، رو روزة اسالم این چنین

ته ن گرفمقرر نکرده است. چگونه چنین نباشد در حالی که آیة صوم، با این سخن پایا

 است که:

________________ 

 أجلی، من الشراب ويدع ،أجلی من الطعام يدع، بِهِ  َأجْزِی َوأَنَا ِلی فَإِنَّهُ الصَِّيامَ  ِإلَّا لَهُ آَدمَ اْبنِ َعَملِ  كُلُّ» -1

 به روایت ابن خزیمه در صحیحش.« أجلی من زوجته ويدع أجلی، من لذته ويدع
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﴿ ...                ...﴾  (/185 بقره). 

 .«خواهد نه سختی شما راخداوند راحتی شما را می»
ری به و تقویت اراده، خوگیسالمت بدن  خداوند روزه را به منظور بیداری روح و

بر ش کمال تسلیم در براشناسی از نعمت، پرورش احساس مهرورزی و آموزردصبر، ق

 تشریع نموده است. خدای جهان،

 روزه و مسلمانان

داری در نظر زهای مراعات و هنگام روباید به نحو شایستهاینها، حکمتهایی بودند که می

 د.ل گردگرفته شوند، تا روزة ما رسالت و نقش خویش را ایفا نموده و هدف خویش نای

 دانستم که آیا مسلمانان، اسرار روزه را فهمیده و از ماه رمضان بهرهکاش می

 ووانایی تبودند و از آن، روح ن که از نتایج و ثمرات آن برخودار میدارند؟ پیشینیابرمی

اندیشی بود و شب نیز گرفتند. روزشان سراسر فعالیت و تولید و عاقبتوح میتوانایی ر

و  بندگی وو تالوت قرآن داشتند و تمامی ماه رمضان برای آنان آموزش  دیدار و عبادت

گویی یا جهالت ضایع داشت و روزة خود را با بیهودهنیکی بود. زبانهاشان روزه می

کرد، چشمهایشان بود و به باطل یا لغو توجه نمیمی دارکردند، گوشهایشان هم روزهنمی

کرد، غو توجه نمیو به باطل یا لدار بود ن نیز روزهنگریست و دستهایشاهم به حرام نمی

دار بود و به آزار و بدی نگریست و دستهایشان نیز روزهچشمهایشان هم به حرام نمی

 نمود.مینه و لغزش دار بود و قصد گناهشد و دلهایشان هم روزدراز نمی

یرات اما مسلمانان امروز! بعضی از آنها رمضان را موسم طاعت خدا و افزونی خ

عبادت  گیرند و شبها به نیکوترین وجه، بهدانسته، روزهایش را به شکل مطلوبی روزه می

یف و برادران ضعگزارند. بعالوه، خاطر نعمتهایش سپاس می خیزند و خداوند را بهبرمی

ترین خود که در رمضان بیش صود را نیز فراموش ننموده، از پیامبر گرامیمحروم خ

 گیرند.داد، سرمشق میبخشندگی را از خود نشان می
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ن آای و از روزه و نیایش ای دیگر هستند که از رمضان، استفادهدر کنار این گروه، عده

عده مها آن را به شکم و برند. خداوند روزه را برای قلب و روح قرار داده و آنای نمیبهره

 ا خشم وبنها روزه را داده، اما آ ی صبر و بردباری قراردهند، خدا آن را برااختصاص می

ا رگذرانند، خداوند آن را برای آرامش و متانت وضع نموده ولی آنان رمضان غضب می

دهند. خداوند آن را فرصتی برای دگرگونی خصایل ماه فحاشی و درگیری قرار می

 اند!های غذایی خود را دگرگون ساختهنی قرار داده ولی آنها فقط وعدهنفسا

 حروممخداوند رمضان را وسیلة اصالح ثروتمند مرفه و زمینة همیاری با تنگدست 

 نیها وخورد قرار داده است، اما این مسلمانان ناشایسته، آن را میدان تفننها و نمایش

دت فقیر با ش که در آن، ثروت دارا و حسرت و طوری شده است اندآشامیدنیها گردانیده

 یابند!!یکسانی افزایش می

ا وای خده تقبتا  ،که موردنظر قرآن است بگیرند امید آن که مسلمانان، روزه را آنگونه

ده سر بگذارند که پاک پیراسته و آمرزیده شرهبریشان کند و در حالی رمضان را پشت

 باشند.

 حج

ص و سالم و آخرین آیین شعائری و عبادت کامالً مشخحجّ، چهارمین عبادت اصلی ا

ت، روای زیرا بنابر صحیحترین معینی است که از طرف خدا مقرر و ترسیم گردیده است.

 در سال نهم هجری تشریع شده است.

نظیر در میان همة حرکتها و سفرهاست که فرد مسلمان در همان حرکت بی ،حج

ن مکانی که خداوند در قرآن بدا «دأمینبل»به سوی  شو جان خوی ضمن آن با تن

ه ه دور خانبرای ایستادن در عرفات و گردیدن ب ،کندسوگند یاد کرده است، حرکت می

هر  ن جهتحرام خداوند که در اسالم، رمز توحید و یگانگی مؤمنان تلقی شده است. بدی

 یرد.رار گق رو به سوی آنمسلمانی باید روزانه پنج نوبت برای به جای آوردن نمازها، 

﴿ ...                ...﴾ (144 /بقره). 

 .«و هر جا بودید، روی خود را به سوی آن بگردانید»
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 ظف گردیده است که شخصاً یکبار در طول زندگانی به سویش حرکت کند وو مؤ

 طواف نماید.

 پیوند مسلمان با کعبه و بنیانگذارش

ا شده ای است که به منظور عبادت خدا در روی زمین برپاولین خانه ،ة باستانیاین خان

ان یامبراست و بنیانگذار آن، ابراهیم و فرزند فدائیش، اسماعیل بودند که هر دو پ

رفته ا پذیبزرگواری بودند و خداوند، این امت را فرزندان آنها برشمرده و دعایشان ر

 است:

﴿                                

                              

                              

                       

       ﴾ (129 -127 /بقره). 

بردند و های خانة خدا را باال میپایه یلعهنگامی که حضرت ابراهیم و اسما»

سلیم ما را ت و شنوا و دانایی، پروردگارا!که تگفتند: پروردگارا از ما بپذیر می

مان را و راه بندگی خویش قرار ده و از اوالدمان امت مسلمانی بوجود آور

سولی شان رنشانمان بده و ما را بیامرز که آمرزندة مهربانی. پروردگارا در میان

شان کند رانگیز که آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت آموخته، تزکیهب

 .«که تو عزیز و حکیمی
، در تاریخ به عنوان دشمن شرک و درهم شکنندة بتها و مظهر  حضرت ابراهیم

توحید شناخته شده است. آیین ابراهیم، اسالم خالص بوده و از پیش ما را مسلمان نامیده 

پیوندهای معنوی  ،آور نیست که میان او و مؤمنان این امتحال شگفتاست و با این 

ناگسستنی وجود داشته باشد و با گذشت روزگاران دراز، به سستی نگراید. پیوندها و 
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روابطی که پیوسته زنده کنندة شخصیت و امتیاز این پدر گرانقدر، در خاطرة امت اسالم، 

 باشد:می

﴿                            

                       

     ﴾ (/68 -67 آل عمران). 

هم  شرکانکه مسلمانی حنیف بود و از مابراهیم، نه یهودی بود و نه نصرانی، بل»

ه ککسانی  بر وامنبود، نزدیکترین افراد مردم به ابراهیم، پیروان او هستند و این پی

 .«اندایمان آورده
 ذار آننیانگاین مفاهیم و ادراکات و پیوندهای اتصال مسلمانان به کعبه و ب در پرتو

ه و شخص توانایی واجب دانست)حضرت ابراهیم( بوده است که خداوند حج را بر هر 

 ترک آن را توهین به کعبه و کفر به خدا و خروج از دین محسوب داشته است:

﴿                  

                              

                            ﴾  

 .(97 -96 /آل عمران) 

و  ای که برای مردم قرار داده شد، همان است که در مکه و مبارکنخستین خانه»

م های روشنی وجود دارد و مقام ابراهیدر آن نشانه باشد.مظهر هدایت جهان می

ز است و هر کس درون آن شود، ایمن است، حج خانه خدا، بر گردن هر کسی ا

د از مردم که توانائی داشته باشد، نهاده شده است و هر کس کفر ورزد خداون

 .«نیاز استیان بیجهان
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 اعمال حج

ز نیت شود. احرام عبارت است اآغاز می [که مکان معینی برای احرام استحج با میقات ]

ه بکتفا احج و برکندن لباس معمولی که عامل خودنمایی و تفاخر و آرایش مردم است و 

کفن  ای که هیچ کار و تفننی در آن به کارنرفته و خیلی شبیه بهلباس سفید رنگ ساده

ای همچون گی طبیعی را که فالسفهو ساد مردگان مسلمانان است و بازگشت به پاکی

 بخشد.مبلغ آن بودند و نتوانستند عملی سازند، تحقق می «روسو»

ر جاج دپس از اینکار، حاجیان صدای خود را با این شعاری که سرود عمومی تمام ح

َنن َحْمَك َلبَّْ َكن ِإنَّ اْلَشِرْیَك َل َك اَل اللَُّهمَّ َلبَّْ َكن َلبَّ ْ َلبَّْ َك»کنند: باشد، بلند میایام حج میطول 
ریکى شفرمانم، تو ب شاى اهلل، گو گوش بفرمانم،» «َوالنِّْعَمَةن َلَك َواْلُمْلَكن اَل َشِرْیَك َلَك

ریکى ندارى، گوش بفرمانم، همانا ستایش و نعمت و سلطنت از آنِ تو است، و تو ش

 «ندارى
ن آفریاد  والم گوئی با این شعار به ندای الهی قدیمی که خداوند، ابراهیم را مأمور اع

 دهند:در میان مردم قرار داده است، پاسخ می

﴿                            

                         

                 ﴾  

 .(27 -26 /حج) 

ریک یزی شو هنگامی که جایگاه خانه را برای ابراهیم آماده کردیم، که به من چ»

کنندگان گزاران و سجدهام را برای طواف کنندگان و قائمان و رکوعنگیر و خانه

ر از ای الغسوار بر مرکبه حج فراخوان تا پیاده و و در میان مردم به ،پاکیزه کن

 .«های دوردست به سویت بشتابنداصلهف
 ف روزسعی میان صفا و مروه و توق ،طواف کعبه ،مهمترین اعمال حج پس از احرام

 باشند.حجه در عرفه مینهم ذی
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رار ق منی و قربانی داری دربعد از این کارها از نظر اهمیت، رمی جمرات و شب زنده

 سنتها و مستحبات دیگر.به عالوة  ددارن

م به براهیبسیاری از این اعمال، در حج دوران جاهلیت نیز وجود داشت که از آیین ا

خته و م آمیهارث مانده بود. اما آنها )بت پرستان( حق و باطل و درست و نادرست را در 

و  هاا پر از بتر [خانة توحیداز مسیر خود منحرف نموده، کعبه ]در نتیجه حج را 

یکی ها کردند و آنها را در کنار خدا، معبود خویش قرار داده و به منظور نزدمجسمه

د، نواین مال خدا جستن به خدا پرستش نمودند، نذرها و قربانیها را نثار آنها نموده گفتند:

به  ،ین کهاو این هم مال شریکان ما! سپس روشها و آدابی در حج پدید آوردند از جمله 

لوده کردند، با این خیال که طواف با لباسهای آخدا طواف میصورت برهنه به گرد خانة 

ی و ل چرببه گناه، سزاوار خانة خدا نیست! همچنین برخی از نعمتهای پاک خدا از قبی

 غیره را برخود حرام کردند.

و اً تمام ای شرک پیراست و آن راهاسالم آمد و حج را از انحرافات جاهلی و آلودگی

خالص، در جهت بندگی خدا قرار داد و بر آن برهنگی زشت و تحریم خودسرانة 

 متهای خدا حمله نمود.عن

 ای نازل شد:در چنین زمینه ،و این سخن خدا

﴿                           

                              

        ﴾ (32 -31 /رافاع). 

ید و ای آدمیان، در هر فرصت و مکان عبادتی، زیور خود را برگیرید و بخور»

ه چ :بگو .ست نداردکاران را دواسراف روی نکنید که او ]خدا[یاشامید و زیادهب

رام حرده، کسی زینتهای خدایی و روزیهای پاکیزه را که برای بندگان خود پدید آو

 .«کرده است؟
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 کعبه رمز توحید و یگانگی

برده  یم ارثآیینهایی را که از دین ابراه برای اسالم عیب نیست که آداب صحیح اعراب و

 اتصال ین آنیمان را به مراحل پیشحفظ نماید و با این کار مراحل بعدی تاریخ ا بودند،

 رساند.زد خدا را به اثبات میندهد و وحدت دین حق می

 1گوید:خدا رحمتش کند می «الشهاب»صاحب مجلة 

 بعضی از کسانی که قدرت فهم حکمت بزرگ و نظر بلند موجود در این تشریع»

اف کنند و طومتهم می پرستی عربپرمایه را ندارند، اسالم را به تأثیرپذیری از بقایای بت

به  مربوط حجراألسود و مراسم و مفاهیم دینی و تقدیس و تکریمهای گرد کعبه و استالم

ر از دارند. اما این سخن خالی از صحت و دوآنرا از جمله مظاهر این تأثیر محسوب می

 مالد،کند، یا بر حجراألسود دست میباشد، زیرا مسلمانی که کعبه را طواف میصواب می

باشند و با اثر و بدون ارزشی میبطور قطع معتقد است که مجموعة اینها، سنگهای بی

 ونسانی اراگیر فمفاهیم برادری آنها ]انجام آیینهای مربوطه، مفاهیم رمزی تجسم یافته در 

 فرماید:باره میدر این نماید. خداوندرا احترام و تقدیس می [یگانگی جهانی

﴿                  ...﴾ (97 /مائده). 

 .«الحرام را قیامی برای مردم قرار دادخداوند، کعبه، بیت»
یقی هیم دقتنها عبارت قابل استفاده برای تجسم دریافتهای ظریف و مفا «زی بودنرم»

 است که الفاظ و عبارات، امکان تصویر و نمایش آنها را ندارد.

ی کند، به خوبی آگاه است که آن پرچم بخودی که پرچم کشور خود را احترام میکس

ر که پارچة مزبو کندارزشی بیش نیست، اما در ضمن احساس میتکه پارچة بیخود، 

باشد و دقیقترین احساسات دهندة همة عظمتها و بزرگیهای مورد افتخار وطن او مینشان

 های مذکور است که به تجلیل وهو نشان خاطر مفاهیم کند و بنابراین بهملی را تصویر می

 پردازد.احترام آن پرچم می

________________ 

 از مقالة شهید حسن البنا. 51سوم، ص  شماره -1
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ی و برادر کعبه، به منزلة پرچمی است که خداوند برای نمایش روشنترین مفاهیم

ت و اس ار دادهزمین قر وحدت انسانی و استواری هر چه بیشتر آن، در هایزیباترین جلوه

 بنیانگذار آن گردیده است. چه زیباست که حضرت ابراهیم خلیل

جای  تشخیص در این بنا آغاز طواف و ةحجراألسود نیز فقط برای نشان دادن نقط

ل و عم دیق وبا خداوند زمین و آسمان، بر ایمان و تص بیعت انسانها برای گرفته و محلی

اب کت [ و تصدیقنگسنه به به منظور ایمان به تو ] خدایا، این عمل را» باشد:پایداری می

یامبر ت پنسوپیروی از  [توحید خالص و نه شرک[ و پایداری بر پیمان تو ]نه خرافاتتو ]

 .«دهمشکن تو انجام میبت
رجا و پرستی کجا؟ کعبه، یک رمز پاباین معانی رمزی واال کجا و آن مظاهر خرافی بت

ی و داناوجهمیشگی است که اسالم، از دامن آن عالیترین و مقدسترین مفاهیم انسانی و 

 برادری همگانی بشریت را گسترش داد:

﴿                ﴾ (125 /بقره). 

 .«مندی و ایمنی مردم قرار دادیمو چون این خانه را مکان بهره»

 بخشی از اسرار مناسک

ید م. بافهمیدی [گستردگی ممتاز است که در جهانی بودن ووقتی که این واژة رمز را ]

 بسیاری از اسرار مناسک و اعمال حج را دریابیم.

تن ازداشاحرام به مفهوم حقیقی خود، چیزی جز به در آمدن از هوسها و شهوات و ب»

 باشد.خویشتن از هر چه غیر خداست و مشغول کردن آن به اندیشه در عظمت او نمی

لتزام طاعت خدا و و لبیک گفتن )تلبیه( چیزی جز گواهی بر تجرد نفس و ا

س فرمانبرداری او نیست. طواف، پس از تجرد چیزی غیر از گردش دل به گرد تقد

ا با محبوب بخشندة خویش که نعمتهایش ر ،خداوند به عنوان واکنش یک دوستدار

 یابد، نیست. ذاتش راه نمی بیند اما بهمی
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ی رحمت برا سعی هم، پس از طواف مزبور صرفاً رفت و آمد میان دو پرچم مظهر

 باشد.طلب خشنودی می خواهش مغفرت و

توقف بعد از سعی )در عرفه( هم جز بذل کوشش در جهت اظهار تضرع با دلی 

ی آرزوها اجابت و زبانی گرم نیایش وخشیّت و دستهایی برافراشته به امید  سرشار از

 چیز دیگری نیست. در برابر مهربانترین رحمت آوران، صمیمانه

 سازند، چیزیافکن می قدمهای پیشین که نورخدایی را در دلها پرتو رمی هم پس از

یت ننیست مگر اظهار و تجلی خواری و تحقیر عوامل شر و لغزش و رمز ملموس صدق 

 جهت طرد گرایشهای تباهگر افراد و اجتماعات. در

چیزی جز ریختن  [باشدکه نقطة پایان ترقی به مقام پاکی و صفا میهمچنین قربانی ]

ای از ایثار و ریزی بنیاد فضیلت گردیده و نشانهون پلید، با دستی که آمادة پیخ

 .1«باشدسربازان پاک و نیکوکار خداوند نمی گری، در برابر انبوهی ازفدائی

 نتایج حج در انسان و زندگی 

ز خدا اری ادر بخشهایی از این کتاب خاطرنشان ساختیم که اولین هدف عبادات، فرمانبرد

ی زندگ کنیم که آثار و منافع زیبا و زیادی درباشد، معذلک انکار نمیا به حق او میو وف

 فرد و جامعه دارند.

یق و و حج بیش از همة عبادات اسالمی دارای امور تعبدی، که دلیلش به طور دق

ثاری واضحتر از دیگر عبادات هم در آباشد. ولی شاید شود میمفصل دریافت نمی

موده ند فرمی مسلمین داشته باشد. چرا چنین نباشد و حال آن که خداوزندگی فردی و قو

 است:

﴿                         

               ﴾ (27 /حج- 

28). 
________________ 

 تألیف شیخ شلتوت.« اإلسالم عقیدة وشریعة»از کتاب  -1
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آیند  های دور به سویتدر میان مردم به حج فراخوان تا پیاده و سواره از فاصله»

 .«و شاهد منافعی برای خود باشند و نام خدا را یاد کنند...
ت آن ور دسداز چنین حرکت مبارکی که مردم پیاده و سواره از نقاط  این توجیه قرآن،

ر ذکر بع آشکاری که قرآن آنها را رای دقت در منافگیرند! دریچة وسیعی برا در پیش می

 گشاید.نام خدا مقدم داشته است، به روی ما می

 الف( حج، یک منبع نیروی معنوی و عاطفی

ز ادهد و وجود او را حج، یک مولد نیروی معنوی بزرگ است که به مسلمان توان می

سازد و می رفروتنی و تقوا در برابر خدا و تصمیم به اطاعت و پشیمانی از نافرمانیش پ

 وگرداند و یاران و پیروان او را در وی سیراب می صمحبت به خدا و رسول خداعاطفة 

ده و نده کرهر مکانیکه باشند را در او ز احساسات برادری نسبت به فرزندان اسالم، در

 افروزد.اش میآتش حماسة اعتقادی و تعصب نسبت به مقدسات را در سینه

ماعت جشعائر و آداب حج و آثار درونی آنها، نیروی  سرزمین مقدس و خاطرات آن،

د جود فرورفای و الهامات فکری و رفتاری آن و ... همة اینها به روشنی آثار خود را در ژ

تر و تصمیمی نیرومندتر برای ای پاکیزهگذارند و او با قلبی زاللتر و شیوهمسلمان بجا می

گردد و های شر از سفر خویش باز میانگیزه تر در برابرخیر و نیکی و مقاومتی سرسختانه

اش دهزندگی آین در تر باشد، به همان اندازههر قدر حجتش نزد خدا مطلوبتر و پسندیده

 مؤثرتر خواهد بود.

بنابراین نیروی عاطفی و روحی مزبور، موجودیت معنوی انسان را به طور قابل 

دهد و او را همچون یک نوین میبخشد و بلکه به او خلقتی ای رشد و جهش میمالحظه

فرستد. به همین موجود تازه متولد شده به استقبال زندگی سراسر پاکی و پیراستگی می

کسی که حج بگذارد و در حین حج مرتکب »ماید: فرمی صکه پیامبر خاطر است

 .1«شده است زاده شد، از گناهان زدوده مانند روزی که از مادر ،انحرافی نگردد آلودگی و
 ب( حج، یک منبع فرهنگی و مشق و تمرین است

________________ 

 «عَ كَيَوِْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مْ َيْفسُقْ َرجَ َمنْ َحجَّ فَلَْم َيرُْفثْ َولَ »احمد و نسائی. مسلم، روایت از بخاری،  -1
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ای حج، وسعت بخشنده به دیدگاه فرهنگی شخص مسلمان و پیونددهندة او با دنی

گویند: مسافرت نصف علم است و مثلی است که بزرگ پیرامون خویش است. می

بیند و دیگری گفت: حکیمی گفت: هر کس زندگی کند چیزهای زیادی می»گویند: یم

 .«بیندکند، زیادتر میمسافرت می هاما آن ک
سفر حج دربردارندة درس تحمل سختیها، دوری از وطن، جدایی از خویشان و 

پوشی از آسایش و فراغت زندگی در میان خانواده و دوستان است. حکمت الهی چشم

ه کنخواسته است که این سفر به سوی سرزمینهای زیبایی همچون سوئیس یا لبنان 

 ده استه نموشوند، انجام گیرد، بلکه ارادانی و زمستانی مردم شمرده میتفریحگاه تابست

 ، انجامآب و علفی که نه برای تفریح تابستان مناسب است و نه بهارکه حج در بیابان بی

بله و مقا اریهاگیرد و این، وسیلة تربیتی است برای فرد مسلمان در تحمل دشواریها و ناگو

کی و خن وند آن را با گلها و خارها، نوش و نیش و گرمیبا زندگی، همانطوری که خدا

 توأم ساخته است.

 سازی مسلمان برای جهاد، با روزه مشترک است.بنابراین، حج نیز در آماده

 زندگی حج گزار، از نظر سادگی و خشونت، بسیار شبیه زندگی جهانگرد است،

 ظاهر وخوشگذرانی و ت و دوری از زندگی سراسر مسافرت و جابجایی و اعتماد به نفس

 باشد.های عرفات و منی میپیچیدگی، که متناسب با زندگی در خیمه

 را همراه سال قمری در حالاین حکمت هنگامی نمایان گردید که خداوند حج 

گیرند ان میگردش قرار داد. ماههای معین برای حج، از ماه شوال آغاز و به ذی حجه پای

ی در تابستان و گاه هایی هستند که گاه در گرمای سوزاندانیم ماهو اینها چنانکه می

آمادگی تحمل همة  جهت است که مسلمان رسند و این بدانسرمای زمستان فرا می

 وضعیتها را داشته باشد و بتواند در برابر مشکالت رنگارنگ بردباری کند.

 ج( منافع بازرگانی

ن در جاری میان مسلمانااز نظر مادی، حج فرصت با ارزشی برای مبادلة منافع ت

 باشد.سطحی وسیع می
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ز هر گرفتند و ااز معامله در ایام حج کناره می صبرخی از مسلمانان روزگار پیامبر

ن کرد از ترس سقوط پاداش خدا و نقصاکه سود و درآمدی نصیب آنها می فعالیت دنیوی

یت به شرطی که نورزیدند. اما خداوند کریم اجازة این کار را عبادت خویش اکراه می

سب متنا خالص باشد و هدف اساسی همان حج تلقی شود به آنها داد و هر کسی به نتیجة

 رسد.با نیت خود می

ارهای باز «عکاظ و مجنه و ذوالمجاز»یت نموده است که روا ببخاری از ابن عباس 

مودند ناه نزمان جاهلیت بودند. مردم از این که در موسم حج داد و ستد کنند، احساس گ

 در این باره پرسش کردند و این آیه نازل گردید: صو از رسول خدا

﴿               ﴾ (/198 بقره). 

 .«گناهی ندارد که از فضل خدا بجویید»
در ی هرکار المنار گفته است که: بعضی از مشرکین و گروهی از مسلمانان ازدر تفسیر 

 بستند، اما خداوند به آنهاکردند و حتی دکانهای خود را هم میایام حج احساس گناه می

﴿عبارت آموخت که جستجوی فضل خدا با نیت خالص گناهی ندارد و     ﴾ 

ال بخشش و منتی از خداوند متع اه با درنظرداشتن این کهرساند که طلب روزی همرمی

 به کسی که راجع به ه است که عمر رود و روایت شدمی است، نوعی عبادت به شمار

 کردیم؟یا ما جز براساس داد و ستد زندگی میاین موضوع پرسش نموده بود، گفت: آ

 د( برابری، وحدت و صلح

 سلمانمحج، آموزش و تمرین عملی اصول متعالی انسانیت موردنظر اسالم برای فرد 

 است.

ض های اجتماعی آن در شکل شعار و حرف محاسالم دوست ندارد که اصول و ارزش

ه ب ست تاعبادات و شعائر خویش، پیوندی محکم برقرار نموده ا باقی بماند بلکه میان

 ملی وه به درون اندیشه و قلب انسان راه یابد و مسیر ععنوان یک درک احساس ویژ

 ترسیم نماید. فکری او را در زندگی
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 ا رشدرزادی آنه مفاهیم اخوت و برابری و در رابطه با نماز جماعت دیدیم که چگو

مشاهده  نآاملترین شکل کنمایانترین و  را در حج نیز معنی برابری دهد و اینک درمی

اختالف و  برحسب برقهای آرایش خود را که پوشاکها و زرق و در حج همگان ،کنیممی

لباس  افکند ویها مختلف هستند، دور مها، امکانات و سلیقهگوناگونی سرزمینها طبقه

ست بر پادشاه و زمامدار و فقیر و مسکین یکسان ا ها که برایای همانند کفن مردهساده

اندوزان با گنج داران وکنند و همگی با هم بدون این که تمایزی میان سرمایهتن می

در  کنند و هزاران هزار نفردستان گرسنه وجود داشته باشد، به گردخانه طواف میتهی

ان ثروتمند دستان و برخورداریکنی، اثری از فقر تهی ایستند و هر چه نگاهمی عرفات

را  صویر اجتماع مردمیتو اجتماع انبوه، فقط  با آن لباس سفید کنی و همگیمشاهده نمی

 کنند.در ذهن مجسم میخیزند، که در روز رستاخیز از گورها برمی

ه وف همرادیگر برتر شمرده و از وقخود را از اعراب قبیلة قریش از زمان جاهلیت، 

د و اطل کربه را آمدند. اما اسالم، این شیوآنان در عرفات امتناع کرده، در مزدلفه گرد می

 خداوند پس از شمردن بعضی از اعمال حج، فرمود:

﴿           ﴾ (199 /بقره). 

 .«اه بیافتید!افتند، راز همان جا که مردم راه می»
پس از روشن شدن اعمال حج که در آن اعمال، هیچ فرد یا »خواهد بگوید: میگوئی 

 گروهی امتیازی نسبت به فرد یا گروه دیگر نداشت و دانستید که از جمله هدفهای این

عبارت است  که هاست! باید به نکتة دیگرآیین عبادی، مساوات و کنار نهادن برتری طلبی

های امتیازطلبانه، توجه نمایید و بنابراین، باید همراه مردم دیگر از ی این شیوهاعتباراز بی

 .1«مکان واحدی راه بیافتید
بدل مخود  همچنین با توجه به این که موسم حج را میدان تفاخر به نژادها و نیاکان

 وصل جهانی اسالم را اعالم ادر اواسط ایام تشریق، این  صساختند، پیامبر اکرممی

 طاب به آنان اظهار داشت:خ
________________ 

 مزبور در المنار. از تفسیر آیهء -1
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بدانید که هیچ عربی بر  همة شما یکی است و پدرتان هم یکی،ای مردم، پروردگار »

سرخی نسبت به سیاه و هیچ سیاهی نسبت به  عجمی و هیچ عجمی بر عربی و هیچ

مردم گفتند:  «ا مطلب را رساندم و خوب فهمیدید؟ندارد، آی سرخ، جز با تقوا برتری

 .1موضوع را ابالغ نمود صاآری، پیامبر خد

 روشنی مفهوم یگانگی در حج

و  یگانگی در احساسات، یگانگی در شعائر، یگانگی در هدف، یگانگی در عمل

بت به بی نسیگانگی در سخن! نه اثر از اختالف جغرافیائی و نژادی وجود دارد و نه تعص

ة ناند، گرد خرنگ و جنس و طبقه! همگی مسلمان هستند، به خدای واحدی ایمان دار

کنند و واحدی پیروی می صخوانند، از پیامبرواحدی را می گردند، کتابواحدی می

 دهند. کدام وحدتی ژرفتر و پهناورتر از این؟کارهای واحد و مشابهی انجام می

ت، و یکی دیگر از اصولی که اسالم در فراخواندن بدان سبقت گرفته است صلح اس

ن و سیراب ساختن ربه و آموزش صلح به فرد مسلمامانندی برای تجحج طریقة بی

 جویانه به سرزمینباشد، زیرا حج عبارت است از حرکتی صلحطلبی میروحش از صلح

 صلح و در زمان صلح )ماههای حرام(.

 محل حج، سرزمین حرام و خانة حرامی است که خداوند آن را مخصوص آرامش و

 امنیت مردم قرار داده: 

﴿        ﴾ (97 /آل عمران). 

 .«بردکسی که وارد آن شد در امن بسر می»
 او دست اش گفت: اگر قاتل پدرم را در آنجا پیدا کنم، بهکه عمر درباره و مکانی است

 نخواهم زد.

________________ 

وَالَ ِلَعَجِمىٍّ عََلى َعرَِبىٍّ يَا َأيَُّها النَّاسُ أَالَ إِنَّ َربَّكُمْ َواِحٌد وَإِنَّ أََباُكمْ َواحٌِد أَالَ اَل َفْضَل ِلَعرَِبىٍّ عََلى أَْعَجِمىٍّ » -1

 روایت از احمد. « قَالُوا َبلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ«. إِالَّ بِالتَّقْوَى َأبَلَّْغتَُمرَ عََلى َأسْوَدَ وَالَ َأسْوَدَ عََلى َأْحمَرَ وَالَ ألَحْ 
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و  یابانبآنجا منطقة امن منحصر به فردی است که پرنده را در آسمان و صید را در 

 پرنده و جانورش ،شودگیرد. بنابراین شکار این منطقه صید نمیا میگیاه را در زمین فر

 شود!!یاش کنده و بریده نمعلوفه گردد و درخت وتهدید نمی

که  قسمت عمدة اعمال حج در دو ماه )ذی القعده و ذی الحجه( از ماههای حرام

وقف ت ا و حفظ خونها وهخداوند آنها را زمان صلح اجباری برای غالف کردن شمشیر

 گیرد.کارزار قرار داده است انجام می

﴿                        ﴾  

 .(97مائده/ ) 

قرار  ر[ مردماست و ماه حرام را مایه قوام ]امو «بیت الحرام»خداوند کعبه را که »

 .«داده است
که  انطوررد که گیاهی را برکند و یا درختی را قطع نماید، همحق ندا بدین ترتیب،

اخل در د حق ندارد حتی حیوانی را که دیگری شکار نموده است، سر ببرد و یا صیدی را

 یا خارج محوطة حرم نشانه بگیرد.

﴿                    ﴾ (/95 مائده). 

 .«ای مؤمنان، در حالی که در احرامید، شکار را نکشید»

﴿                   ﴾ ( /96مائده). 

 .«کار زمین بر شما حرام گردیده استو تا وقتی که در احرام هستید، ش»
حرام ا که از تراشیدن مو یا کوتاه کردن ناخن خود نیز تا وقتیبرای شخص محرم، 

 اسالم که در تجربه آن برای صلح و بیرون نیامده، جایز نیست. آیا دنیا چنین نمونة عملی

ن شود، به خود دیده است؟ سفری همراه با صلح، به سرزمیدر ضمن سفر حج پدیدار می

 صلح و در زمان صلح؟!

 ( حج، یک انجمن جهانی استهـ
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می باشد، سالیانه اسال آئیردهمن گدهد تا شاهد بزرگتریحج به فرد مسلمان امکان می

دان بانجمنی که نه از طرف پادشاه یا رئیس حکومت یا جمعیتی، بلکه از سوی خدا 

 فراخوانده شده است.

 هاا، رنگبیند که سرزمینهرا می برادران خود از پنج قارة دنیا ،یک مسلمان ،در این جا

ت و اس ردهرد آوم آنان را دور هم گپیوند ایمان و اسال و زبانهایشان تفاوت دارد و تنها،

 .«لبیک اللهم لبیک»اند: شعار واحدی سر داده
زنده  سلمانمروح امید را در وجود فرد  ام دارد،این انجمن، چندین معنی و چندین اله

آفریند. اجتماع و انگیزد و اراده میراند و همت برمیکند، عوامل نومیدی را عقب میمی

 وسفندانگباشد و گرگ، تنها ر قدرت و بیدارکنندة آرمانهای خفته میاتفاق همیشه نمایانگ

 خورد.پراکنده را می

ا و زمینهاین انجمن، بزرگترین عامل یادآوری حقوق برادران دینی با وجود دوری سر

 تذکر برادری اسالمی و پیوند اعتقادی به شخص مسلمان است.

د و اقلیمی را با حرارت خوقومی های ای است که انگیزهاین گردهمایی، چون کوره

سازد و تنها این شعار ها را ناپدید میها و نژادها و مشخصهکند و همة نشانهذوب می

 ماند که: باقی می

﴿     ﴾ (10 /حجرات). 

 .«همانا فقط مؤمنین برادرند»
کنند و چه با هم دیدار میدر این اجتماع، دانشمندان و اصالحگران و سیاستمداران  

، خوب فرصتی است برای آشنایی و همفکری و همکاری درجهت یافتن بهترین راهها

هدف  )در شرایطی که برایها یدن به هدفها و تحقق آرمانها و ابزارهای رسبرنامه

 اند(. واحدی به هم رسیده

مهای و پیا قرارهابا وسیله قرار دادن حج برای اعالم و پخش مهمترین  ص پیامبر اکرم

 ه است.خاطر نشان کرد مربوط به امور سیاسی همگانی مسلمانان، ارزش این انجمن را
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ند. گزارد در اولین سالی که مسلمانان با فرماندهی و راهنمایی ابوبکر حجص پیامبر

 منوعیتمشکن و علی را در پی ابوبکر فرستاد تا الغای پیمانهای مسلمین با مشرکان پیمان

 د.ردن مشرکان و طواف بطور برهنه پس از آن سال را به مردم اعالم دارحج گزا

 در ضمن آن، خطبة معروف به حج پرداخت، صدر سال بعد هم که خود رسول خدا

ردم مرای تودة برا که مشتمل بر اصول و قوانین اساسی اسالم بود،  «وداع»و یا  «بالغ»به 

 بیان داشت.

 وریات دریافته و آن را فرصتی برای تبادل نظ علمای اسالم، ارزش این انجمن را

 اند.ع و اطالعات محسوب داشتهها و شرح وقایبرخورد اندیشه

خود  القاتمهمچنان که خلفا نیز ارزش و اهمیت این موسم را دریافته و آن را میدان 

آمدند و دیدار با مأمورین زمامداری که های دوردست گرد میو افراد خلقی که از فاصله

یا  از سوی خود در نقاط مختلف قرار داده بودند. بدین جهت کسانی که دادخواهی

 کردند و مردمشکایتی داشتند، در این فرصت به طور مستقیم به خود خلیفه عرضه می

در  گرفتند وخلیفه قرار می بدون هیچ ترس و هراسی، در برابر حاکمان و فرمانداران و

فه، به گرفت و حق، هر چند از فرماندار یا خلیداد مینتیجه، ستمدیده یاری و مظلوم ام

 شد!!اهل خود بازگردانیده می

ای ههای اسالمی نامعثمان بن عفان، زمامدار و خلیفة مسلمین به همة نقاط سرزمین

 نوشت و در آن گفت:

واست من هر سال در موسم حج، همة کارگزاران، یعنی فرمانداران خودم را بازخ»

روزی  دانم، بنابراین اگرت را مجاز به امر به معروف و نهی از منکر میکنم. من اممی

ن عمال م یا و من دهممیچیزی با من یا کارگزارانم نزاع داشته باشد، آن را به او )امت( 

 کایتشاهل مدینه  حق تقدمی بر مردم نداریم، مگر در چیزی که متروک افتاده باشد.

 رسانند، هرکس در این باره ادعایی دارد، باید درآزار میزنند و ها میاند که بعضیکرده

 موسم حج به حج بیاید و حق خویش را از هر کس که باشد، من یا کارگزاران و

 .«دهدخداوند بخشندگان را پاداش میمأمورینم، بستاند و یا آن که ببخشد، که 
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 انانه مسلمدر اینجا نکتة شایان تذکر اینست که این انجمن و گردهمایی، فقط ب

ر ددهد، بلکه غیر مسلمانانی که طلب حقشان را نمی فرصت دادخواهی از حاکمان خود و

ست کنند هم، چنین فرصت و امکانی را در این موقع به دسایة حکومت اسالم زندگی می

 آورند.می

 ، یعنیوالی و فاتح مصرهمة ما از داستان آن شخص قبطی اطالع داریم که با پسر 

ن و بدی بن عاص او را کتک زد مسابقه گذاشت و از او برد و پسر عمرو اص،عمرو بن ع

ش دادخواهی نمود و در برابر چشم و گوخاطر پدر آن شخص در نزد عمر )خلیفه( 

 گزار او را قصاص نمود. سپس عمر، سخن معروف خود را در برابر اجتماعهزاران حج

ود چه وقتی مردم را بندة خ ای عمرو،»مردم خطاب به فرماندار خود گفت: بزرگ 

 «به دنیا آوردند؟! ن آنها را آزاداید، در حالی که مادرانشاساخته
پس جای تعجب نیست که این عبادت )حج( خاری در چشم بسیاری از دشمنان 

ند نمایی یا تمسخر آن نشانه روند. اما خداواسالم باشد و قلمهایشان را برای زشت

 ا خوش نیاید.ارد، هر چند کافران رای جز کمال نور خود نداراده

ان در ات آنسالها پیش یکی از مبلغان مسیحی، در گزارشی راجع به میزان تأثیر تبلیغ

 گاههای چهارگانةتا وقتی که این تکیهی اسالمی ما، به ویژه مصر نوشت: هاسرزمین

شته جود داج وح اسالم، یعنی قرآن ... األزهر... اجتماع هفتگی جمعه ... و انجمن سالیانة

د تبلیغ مسیحیت باقی خواهباشد، اسالم همچون صخرة سخت و درهم شکنندة کشتی 

 «ماند...
کی رة خاکاین چهار پدیده نیز به خواست خدا تا پایان تاریخ زندگی بشر، روی این 

ه ب [انهمتأسف] میرند!! با وجود آن که مسلمانانبرجا مانده و دشمنان باید از خشم خود ب

 د.کنند و شاید به تدریج به خود آینسته از این اجتماع بزرگ استفاده نمینحو شای
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 گواهی دیگران

آثار  ایج وبعضی از بیگانگان هم به برتری این آیین اسالمی بزرگ گواهی داده و به نت

در  «والگیری»تاد ایتالیایی خانم ین افراد، اساند. از جملة ادرونی و حیاتی آن اشاره کرده

 گوید:ترجمه شده است، راجع به حج می «دفاع از اسالم»به نام کتابی که 

رطول بر هر مسلمانی واجب است که در صورت دارا بودن شرایطی، حداقل یکبار د»

ت نان اسچاین آیین  اسرارآمیز زندگی خود به حج برود. ویژگی و طبیعت و آثار عمیق و

 ین حالبا ادک، ناتوان است. در حدی بسیار ان که عقل آدمی از درک و تشریح آن، جز

تی به سادگی و راح ،باشدپذیر میهمان اندازه برداشت و درکی هم که از آثار مزبور امکان

که اسالم از اجتماع  ایدی باشدتواند منکر فودارد. کسی نمیاز حکمت کاملی پرده برمی

 شتابند، بهسوی آن می واحدی که از نقاط مختلف جهان به سالیانة مسلمانان در مکان

انی و آورد. عرب، ایرانی، افغان، هندی، اهالی شبه جزیرة مالیو، مراکشی، سوددست می

خداوند رحمان و رحیم به طرف کعبه روی  دیگران، همگی برای طلب آمرزش از

خورند، روابط هدفی به همدیگر برمی ن مکانی برای چنانآورند و هنگامی که در چنیمی

 کنند.ی ایجاد مینوینی از محبت و برادر

امدار دا و زمهمة امتیازات میان فقیر و ثروتمند، گزندگی مسلمانان،  حداقل یکبار در

گزار در حین انجام شوند و این به خاطر آنست که هر شخص حجبه طور کامل باطل می

نماید و های شخصی خود را ترک میپوشد و نشانهای میاین فریضة مقدس، لباس ساده

 کند، نه شعاری دیگر.)اهلل اکبر( برای خود انتخاب می ارفقط یک شع

اف خانة خدا )کعبه( در آیینهایی که انجامشان بر حاجیان مقرر گردیده، از قبیل طو

های گذشته در همین خاطرات پیامبران و پدران ارجمندی را که طی قرن وجود آنها،

اهیم، بنیانگذار دین خالص و سازند و اعمال ابربیدار می ،اندها زندگی کردهسرزمین

و در برابر فرد  کنندزنده می کارهای فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر را از نو

رابر خواست خدا را نیرو گزار، انگیزه و شوق پیروی از احساسات و تسلیم آنان در بحج

 .«بخشندمی



 

 بهترین روش در آموزش عبادت

 

 فقه عبادت نه علم عبادت -

 سادگی بازگشت به دوران -

 آسانگیری به جای وسوسه و سختگیری -

 ایبازگشت به کتاب و سنت، نه تعصب فرقه -

 اهتمام به فرائض قبل از هر چیز -
 

 پیشگفتار

یگران دن به وقتی که عبادت خداوند، اولین حق او به گردن ما باشد، یادگیری و آموزش آ

 هم نخستین وظیفة واجب ما خواهد بود.

ی ، یعنوم شناخت و فهمیدن آنها، عبادات شعائر هستندنخستین عبادات، از نظر لز

ای یژگیهعبادتهایی که دارای اشکال، اوصاف و کیفیت معینی هستند و اگر طبق همان و

کات و وزه، زاز، رمقرر شده انجام نگیرند، پذیرفته نخواهند شد. این آیینها عبارتند از: نم

 رار دادیم.حج که اسرار و آثارشان را در زندگی مورد بررسی ق

س پ صماین آیینهای بزرگ چهارگانه، همان چیزهایی هستند که از سوی پیامبر اسال

 اند.های اساسی دین معرفی شدهپایه ،از شهادتین

اند، ندهخوا «معامالت»ر چیزهایی که در تقسیم فقهی خود فقهاء به این آیینها، در براب

اند و پیش از آن دین به وجود آمده اند. برای این که از طرفبخشیده «عبادات»عنوان 

 اند.وجود نداشته

چنین نیست و دین، فقط اصالح و تصحیح آنها را  «معامالت»اما در مورد شاخة 

و برعهده دارد. برای این که زندگی مردم هیچگاه خالی از مبادله و داد و ستد نبوده است 
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های فاسد آن بوده است. های درست و حذف بخشهنگامی که دین آمد، کارش تأیید جنبه

به همین جهت، پیشوایان محقق اسالم این نکته را اذعان دارند که: در عبادات بنای کار بر 

اما در عادات اند، خودداری است مگر در چیزهایی که به وسیلة دین تشریع و توصیه شده

ته و معامالت تکیه بر اباحه )تجویز( است مگر در مواردی که از طرف دین ممنوع گش

 باشند.

 ودر این جا از روش نمونة آموزش این عبادات که رعایت و پیروی آن ضروری 

 کنیم.شریعت ماست، گفتگو می برخاسته از طبیعت و روح دین و

ود به خ این عبادتها با گذشت زمان از نظر شیوة آموزش، اشکال و مراحل گوناگونی

ی در اند که وقت یک فرد معمولهگرفته و تا آن حد از انشعاب و سختی و پیچیدگی رسید

 بدهد، وقتش نیز امکان گنجایش فراگیری و شناخت همة آنها را ندارد و اگرعصر ما 

 ذهن و روحش ظرفیت آن را ندارد.

عدة رای ممفهوم این سخن آن نیست که ما بخواهیم عبادات را تغییر شکل بدهیم تا ب

 سازگار شود. راحت طلب عصر ما قابل هضم گردیده با روح نوین آن

مان تغییر ز باشند و بانمیهرگز چنین نیست، زیرا که عبادات قابل دگرگونی و تحول 

 روند و همچون خمیرپذیرند، زیر بار اجتهاد یا قیاس و یا اجماع نیز نمیهم تغییر نمی

 خواهد، درآیند.نرمی نیستند که در دست نانوا به هر شکلی که او می

ها زش آنرند و آنچه که ما در پی تغییرش هستیم، روش آموعبادات، ثبات همیشگی دا

یام باشد و منظورمان اینست که با استفاده از این روش به حالت و شیوة روزگار پمی

 و اصحاب هدایت یافتة او بازگردیم. صخدا

 فقه عبادت نه علم عبادت

این شیوة برای این که حرکتمان صحیح باشد، باید هدف خود را بشناسیم. هدف ما از 

 باشد، بدینتعلیم و آموزش، جلب هر چه بیشتر محبت مردم نسبت به پروردگار خود می

و سپاس و رغبت پرستش کنند، نه به صورت مراسم و قالبها  منظور که او را از روی مهر

و اشکال ظاهری... آنان را به روح عبادت متوجه سازیم، نه فقط به شکل عبادت و بس. 
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فقه . «علم عبادت»بکوشیم، نه  «فقه عبادت»خواهیم در جهت یه عبارت دیگر، مب

ها و مغزها تعلیم فضیلت دارد. علم، به اندیشه مفهومی باالتر از علم دارد و تفقیه بر

 صرسد و پیامبر اسالمشود، ولی فقه، از این حد گذشته و به دلها و نهادها میمربوط می

 َ نْ »ت، نه به علم خشک ظاهری و گفته است: مندی را به فقه نسبت داده اسخیر و بهره
  .1«النِّیِن ِفي ُیَفقِّْههُ  َخْ ًرا ِ هِ  اللَّهُ  ُیِرِد

های کاریها و افزودن شاخهنتیجة ریزه تحوالت و در مفهوم اصیل فقه، تحت تأثیر

مسائل دقیقی که چیزی جز مغالطه یا  ظاهری و احکام تبعی و انبوهی از فرضیات و

خالی تبدیل  علم خشک و و به باشند، مصداق خود را از دست دادهنمی زحمت آفرینی

های اسالمی و عناوین در بیان تغییرات و تحریفات واژه 2امام غزالیگردیده است. 

گذشتگان ای که به خاطر مقاصد فاسد به معانی دیگری جز معانی موردنظر پسندیده

واژة فقه  ج واژه را که نخستین آنهاصالح و فرهنگ قرن اول منتقل و مبدل گردیدند، پن

واژة فقه را با تخصیص دادن و نه جابجایی و تبدیل دگرگون  باشد، ذکر کرده است،می

ها و فروع عجیب و غریب ... و اطالع از علل دقیق و ساختند، زیرا آنها به شناخت شاخه

مودند. ظریف و پرحرفی دربارة موضوعات مزبور و حفظ گفتارهای مربوطه، محدود ن

تر )افقه( شمرده شد. اما ها تعمق افزونتری داشت، فقیهای که هر کس در این زمینهبگونه

در قرن اول، این عنوان، برای دانستن راه آخرت و شناخت مشخصات آفات درونی و 

های مادی( و آگاهی از مواهب اخروی مفاسد عملی و قدرت تسلط و غلبه بر دنیا )انگیزه

رفت. دلیل این سخن آیة شریفة قرآن است که شتن دل به کار میو خوف و هراس دا

 فرماید:می

﴿                  ﴾  (122 /توبه). 

 م خودتا در دین تفقه نمایند )بینش و آگاهی پیدا کنند( و چون به میان قو»

 .«بیم دهندبازگشتند آنها را 
________________ 

 «.بخشداگر خداوند بخواهد به کسی خیر دهد، او را آگاهی دینی می» روایت از بخاری: -1

 .ةبی، چاپ دارالکتب العر32، ص 1ج« حیاءاإل» -2
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ق، ق، عتاگردد فقه نام دارد، نه شاخ و برگهای طالو انذار منتهی می آنچه که به هشدار

شتغال برند و حتی اخودآگاهی نمی لعان و سلم و اجاره! زیرا که اینها راه به انذار و

دور  محض و مداوم بدانها باعث قساوت و سختی دل گردیده خوف و حساسیت را از آن

 ت:الی فرموده اسانطور که در مورد فقیهان امروز شاهدیم، و خداوند تعسازد، هممی

﴿      ﴾ (179 /اعراف). 

 .«کنندایی دارند که با آن درک نمیدله»
دف مترا فقه و فهم در لغت معانی ایمان است... به جان خودم، از فقه، که منظورش

 ستعمال قدیم و جدید آن است.هستند و بحث فقط بر سر طرز ا

 فرماید:خداوند می

﴿                   ﴾
 .(13 /حشر) 

ست اترس و هیبت شما در دل آنها از ترس خدا باالتر است و این بدان سبب »

 .«باشندفقه و شناخت میکه آنها گروهی بی
سبت ندر این جا نقصان خوف از خدا و بزرگ دانستن هیبت مخلوقات، به کمی فقه 

ئل و ظ مساداده شده است. حاال ببینید که اگر این) قلت خوف از خدا( را حاصل عدم حف

ه ة فوق چآی ی(فتواهای پراکنده یا نتیجة عدم علوم ذکر شده بدانیم )فقه به معنی اصطالح

 کند...؟مفهومی پیدا می

فرمود: آیا فقیه به تمام معنا را به شما معرفی کنم؟ گفتند: آری، گفت: او  صپیامبر

مع نسازد و از کسی است که بندگان خدا را از رحمت خدا مأیوس و از مکر او خاطرج

 .1منحرف و متمایل نشود...گرداند و از قرآن به چیز دیگری عنایت الهی نومید ن

او پاسخ داد: فرقد گفت: اما اکثر فقها مخالف سبخی از حسن چیزی پرسید و  فرقد

گفت: مادرت به عزایت نشیند، ای فرقدک! آیا تو اصال فقیهی  /نظرتو هستند! حسن 

________________ 

 روایت از ابن عبدالبر. -1
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در  ،مشتاق آخرت باشد، از دینش آگاه ای؟ فقیه کسی است که از دنیا روگردان ودیده

حقوق و اموال مردم  و خویشتندار باشد، به عبادت پروردگار خود کوشا و مداوم و با تقوا

دهد که: فقه، عنوان ویژة غزالی ادامه می نظری نداشته، خیرخواه و راهنمای آنان باشد...

باشد بلکه مسائل مزبور را نیز به خاطر عمومّیت فتواهای مربوط به احکام ظاهری نمی

رد علم گیرد و بهرحال بیشتر در موهای طبیعی فرا میها و ضمیمهخود یا به عنوان دنباله

 شود.آخرت استعمال می

دت، ه عبااین بود سخن امام غزالی و به این ترتیب روشن گردید که منظور ما از فق

را  صدر اسالم بوده و عبارت از بینشی است که دل مفهوم اصلی و نخستین فقه در

ی آورد و راه حرکت به سوتحریک و نفس آدمی را پاک نموده، آخرت را به یاد او می

 کند.روشن می خدا را

لم باشد، اما عیبه معنی درک اسرار آن و راه یافتن به مغز و محتوایش م مثالً فقه نماز

 گیرد.نماز شناسایی خشک و خالی شرایط، ارکان، واجبات و مستحبات آن را در برمی

ونه چگ پرسیدند یابد که وقتی از اوفقه نماز، در الگویی همچون حاتم اصم تجسم می

امش و سپس با آر ،گیرموانی؟ جواب داد: بطور صحیح و کامل وضو میخنماز می

 کنم، باگویم، به صورتی شمرده قرائت میایستم، با وقار تکبیر میاطمینان به نماز می

کنم و در حین نماز، بهشت را در سمت روم و با فروتنی سجده میخشوع به رکوع می

رگ را مایم و کعبه را پیش رو، فرشتة پ راست و جهنم را در سمت چپ و صراط را زیر

کنم یم باالی سر، گناهان را محیط بر خود و چشم خدا را متوجه به سوی خویش تصور

 دارم و تا آنجا که بتوانم با اخالص به جاو آن را واپسین عبادت خود محسوب می

 ؟!دانم که نزد خدا مقبول افتاده است یا مردوددهم و نمیآورم. سپس سالم میمی

راه ما در این جهت، آنست که عبادات را همچون قوانین هندسه و یا نظریات شیمی، 

خشک و جامد نیانگاریم، بلکه آن را به صورتی شفاف، درخشان و مرتبط با کلمات خدا 

تها و اسرارش را به اندازة محک و حرکت مؤمنان صالح درنظر بگیریم و صو رسول
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وشکافی و از یاد بردن هدف اساسی تمامی عبادات توانائی خود و بدون قصد افراط و م

 که ذکر حق خدا بر گردن بنده است، درک و بررسی نماییم.

ر از بینیم که پیدا کردن و شناخت عبادات از کتب حدیث، بهتر و آسانتبنابراین می

ها را و شاخه همه کتب فقهی مذهبی خشک است. بخصوص که این کتب شکلهااین

 قه منجمدشده است که فاند و نتیجه این میتی به ادلة کتاب و سنت ندادهو اه افزایش داده

 آورد.دهد و تقوایی ببار نمیکند و روان را غذایی نمیشاد نمی را خنک و موجود، قلب

 بازگشت به دوران سادگی

اش یهکه روش آموزش عبادات را به سادگی اولظفیم ما گذشته از آنچه گفته شد، مؤ

فقهی  این شکل عریض و طویل، پرشاخ و برگ و پیچیده را که شکم کتببازگردانیم و 

ت و ما را با انبوهی از ارکان، شروط فرضیّات، واجبات، سنن و مستحبات، مبطال

رسانیده است که  درپی متورم ساخته و کار بدانجاهای پیمکروهات و انشعابات و ضمیمه

ست، را به خود اختصاص داده ا صدها صفحه [یکی از مقدمات نمازفقط بحث طهارت ]

 کنار بگذاریم.

ین خواهیم عباداتی به امی [یعنی واعظان و رهبران دینی] واقعًا عجیب است که ما

و  صورت را که نیازمند تخصص و فراغت و بسیاری شرایط دیگر برخالف خواست خدا

مکن باشند، به مردم عادی یاد بدهیم! شاید برای یک دانشمند متخصص ممی صرسول

با  ه مردمنها بباشد که عبادات را برای خود بدینگونه مورد بررسی قرار دهد، اما تعلیم آ

 همین صورت اشتباه محض است.

 فرماید:خدایتعالی می

﴿               ﴾ (21 /احزاب). 

 .«برای شما الگوی خوبی وجود دارد در پیامبر خدا»
ه کار در تعلیم شعائر و عبادات دین چه روشی ب ص ن باید دید که رسول خدااکنو

خواست آمد و مینزد او می [پس از هدایت و گرایش به اسالمبرد، یک نفر از بیابان ]می

پرسید و پاسخهایی کامالً ساده و روشن می صکه دین را یاد بگیرد. چند سؤال از پیامبر
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جست و با مشاهدة عینی و نه با شرکت می صی پیامبرگرفت و در بعضی از نمازهامی

به مردم فرمود: ببینید  صگرفت... زیرا پیامبرحفظ و تلقین، کیفیت نماز خواندن را فرا می

 خوانم، شما هم همانگونه بخوانید.من چگونه نماز می

 الزم با این روش فرد تازه وارد مزبور، پس از یک یا چند جلسه، مسائل واجب و

 گشت.گرفت و به محیط زندگی و خاندان خود باز میرا فرا می دینی

بک و اصحابش چنین بود. آنها نصوص را س صشیوة آموزش عبادت در زمان پیامبر

رداختند. وقتی که پمینبافی و تأویل دادند و به فلسفهشمردند و الفاظ را گسترش نمینمی

هیت درازی راجع به تعریف مابحث  دیگر «صورتهایتان را بشویید»خداوند فرمود: 

ه و یا تعیین حدود مساحت چهره )صورت( و این ک «مسح»و تفاوت آن با  «شستن»

. ترتیب طولش از رستنگاه مو تا زیر چانه و پهنایش حد فاصل دو نرمة گوش است و ..

 گشودند.ن باره نمیدادند و باب مفصلی در اینمی

دانست شستن یعنی چه و ر کسی میکردند برای این که هآری، آنها چنین نمی

شود و هر گونه بحث و تشریحی در این مورد، خود آغاز صورت به چه چیزی گفته می

 پیچیدگی و دشوارسازی است.

اقامه  ر اسالم، مقدمة اذان وکه د «اهلل أکبر»تواند از کلمة شخص مسلمانی میآیا هیچ 

 ةبیرتک»ز ی فقهی به هنگام بحث اا کتابهاو نماز قرار داده شده است، غافل باشد؟ ام

حاصره مکه مقدمه و شروع نماز است، آن را با شرایط گوناگون و فراوانی  «اإلحرام

ست اکنند تا چنین وانمود سازند که بیان این واژه که بر زبان هر مسلمانی جاری می

بیان  گان ودشواری خاصی دارد! به خدا قسم که دشواری در کلمة تکبیر و زبان فراگیرند

 خواهند به مردم ازدهندگان آن است، اینها میکنندگانش نیست بلکه در مغز و روح تعلیم

کار و موشکاف تدوین گردیده است، نه عموم روی کتابهایی که برای متخصصان ریزه

ن از ای بعضی افراد که به کارها و مسائل زندگی اشتغال دارند، آموزش دهند. در حالی که

حکم  تعقید و تکلف است و برخی دیگر به اضافات و بدعتهای خالفکتب انباشته از 

 باشد.خدا آمیخته می
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 کردم، آنهایمن وقتی که بعضی از افراد روستایی را به نماز خواندن توصیه و تشویق م

ه کدانند! مثل این آوردند که احکام و شرایط و واجبات نماز را نمیبا تبرئه خود عذر می

ار این ک اً ازبه آموزش و تالش درازمدتی نیاز دارد که مردم نیز واقع نماز چیزی است که

حث خواهد وضو را به آنها تعلیم دهد، چند شب و روز بمعذورند، زیرا آن کسی که می

ناهلل احلم» آموزاند که در آغاز وضو بگویند:کند و باز هم تمامی ندارد. مثالً به آنها میمی
ة اجلنة ی رائحارحن اللهم»و هنگام استنشاق بگویند:  «سالم بورًاواإل جعل املاء طهورًا الذی

و برای شستن یا مسح هر عضوی  و موقع شستن صورت فالن ذکر «و ب  عنی راض

ورد تواند این همه دعا را که مدعایی مخصوص به خاطر بسپارد. فرد عامی بیچاره نمی

ها که وضو بدون این داردپنز طرفی میباشند حفظ کند و انظر کتاب و سنت هم نمی

رایش خودسرانه و خودساخته، وضو ب هایهمین دشوارسازیدرست نیست! در نتیجة 

 گریزد.آید و از نماز میگران می

ر که د «بن شجاعااإلقناع فی حل ألفاظ »از را از روی کتابی همچون شود نمچطور می

اجد ان مسبعضی از مالی فقه شافعی نوشته شده است، به مردم تعلیم دهیم همانگونه که

فهمد بدهند! فکر و اندیشة مردم چگونه گنجایش دارد عبادات را بر مبنای آن آموزش می

ارة و بحث درب که نماز هیجده رکن دارد، سپس به تشریح [گویدچنانکه کتاب مزبور می]

 «تنی»فحه حجم دارد، بپردازیم. انگار، یک رکن مثل نیت و استحضار که چندین ص
بارة پس درسج به تشریح و موشکافی دارد و یا در نظر داشتن آن کار مشکلی است!! احتیا

د، ات نشومراع حرام بحث نماییم و این که پانزده شرط دارد و اگر یکی از آنهااإل ةتکبیر

 نماز باطل خواهد بود؟!

ن مدة آمجموع کتب فقهی به استثنای موارد قلیلی همین وضعیت را دارند که بخش ع

 اند.های نادر هم مهجور واقع شدهنمونه

که هیچ سختی و ناهمواری  صآیا پذیرش روش تعلیم آسان و سادة رسول خدا

 ندارد، از این روش بهتر و مناسبتر نیست؟
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 و مسلم از دربارة ویژگی و کیفیت نماز، کافی است به روایت احمد و بخاری

 وآمد  صو سپس نزد پیامبر مردی وارد مسجد شد و نماز گزارد»ابوهریره توجه کنیم، 

نماز  ن، توپاسخ سالمش را داد و فرمود: برگرد و از نو نماز بخوا صسالم داد. پیامبر

گفت:  ر آخرنخواندی. او بازگشت و دوباره نماز خواند و این کار سه دفعه تکرار شد. د

 دهم که اگر شیوة بهتری وجودتو را به آن که بر حق مبعوثت نموده است سوگند می

زه ادآنگاه هر ان گفت: وقتی که به نماز ایستادی تکبیر بگو، صدارد، به من یاد بده! پیامبر

پس ود، سشاز قرآن برایت ممکن بود بخوان، سپس به رکوع برو و صبر کن تا رکوع تمام 

دن مام شتبرخیز و به طور معمولی بایست، آنگاه به سجده برو و چندان صبر کن تا از 

جده سبردار و بنشین، سپس دوباره سجده کن و  سپس با آرامش سرسجده مطمئن شوی، 

ست که دیثی ااین همان ح. «رتاسر نماز بکار بندرا به پایان برسان و همین روش را در س

 به نام حدیث فراموشکار در نماز شناخته شده است.

ن همگا و یارانش، از همة مردم به سادگی و آسانی متمایلتر و از صپیامبر اسالم

میلتر و دورتر بودند و خداوند متعال نسبت به تکلف و موشکافی و دشوارسازی بی

 فرموده است: صخطاب به پیامبرش 

﴿                          ﴾ (86 /ص). 

 .«هم نیستم طلبم و اهل تکلفبگو من در برابر آن )رسالت( از شما پاداش نمی»
ما از تکلف منع »گفت: ه میکبودیم و شنیدیم   گوید: ما نزد عمرمی انس ابن مالک

 .«ایمشده

﴿ن که عمر، معنی واژة ابّ در آیة نمونة دیگر ای     ﴾  :را ( 31)عبس

 کار، معنی دقیق آن پرسش کند، ترسید که این زفراموش کرده بود وقتی که خواست ا

را  ی ابّنوعی تکلف باشد که مورد نهی قرار گرفته است و با خود گفت: اگر عمر، معن

 شود؟نداند، چه می

باید از آن که مرده است، الگو بگیرید، زیرا فرد زنده در »ت: ابن مسعود گفته اس

شایستة پیروی هستند که بهترین افراد  صمعرض انحراف و اشتباه است. اصحاب محمد
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آمدند، دارای پاکترین دل و عمیقترین آگاهی و کمترین تکلف بودند مار میاین امت به ش

و خداوند ایشان را برای همراهی رسول خدا و اقامة دینش برگزید. برتری آنان را دریابید 

 .«یرا که هدایت مستقیم یافته بودندو از روش و آثارشان پیروی کنید، ز
که تعلیم شریعت و بیان  1ه استامام شاطبی نیز این حقیقت مهم را تذکر داد

های کاریای متناسب و در خور تودة مردم و بدون ریزهباید به شیوهموضوعات دینی، می

اگر پرسیده شد: ملک )فرشته( چیست؟ گفته شود: یکی  پیچیدة فلسفی انجام گیرد. مثالً

معنی کوکب دهد. یا دربارة از مخلوقات خداوند است که به فرمان او کاری را انجام می

بینیم. مفهوم بیان و توضیح مسائل در شبها در آسمان می گفته شود: همین چیزی که

 َوَغْمط   اْلَحق   َبَطر   اْلِكْبر  »فرماید: می صچنانکه پیامبر شریعت نیز بر این پایه استوار است.
را بر ک صخوار شمردن مردم. پیامبریعنی کبر، عبارت است از دشمنی با حق و  .2«النَّاس  

ی آشکار است، تفسیر نموده ... و حج را با عمل و با ویژگی ضروری آن که بر هر کس

ای قابل فهم و در خور تودة مردم تعیین کرده است و در مورد سایر گفتار خویش به گونه

امور نیز همچنین. چون عادت عرب بر این بوده و این شریعت نیز عربی است و امت نیز 

بنابراین جز یک بیان امی، یعنی ساده و آسان، شایستة آن باشد، یامتی ساده و فطری م

 نیست.

باشد، موردنظر و اندیشی و تعمقی را که برای عموم سزاوار و ممکن نمیاسالم، ژرف

 توصیه قرار نداده است، زیرا که راههای دشواری دارد:

﴿               ﴾ (78 /حج). 

 .«در دین سختی را برای شما قرار نداده است»
مشکلتر از خود آن به مفهومی  همچنانکه اگر مفهوم ملک یا فرشته خواسته شود،

د کوکب پرسنیا هنگامی که می «هیتی مجرد از ماده به طور بنیادیما»یابیم: دست می

________________ 

 .56ص  1مقدمه ششم از کتاب )موافقات( جلد  -1

 امام مسلم حدیث را روایت کرده است. -2
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مکان طبیعیش خود فلک  یک جسم بسیط کروی که»شود: چیست؟ پاسخ داده می

شناسند و جز با طی و اینگونه حرفها و مفاهیم که اعراب آنها را نمی «باشد...می

روزگارانی در تحقیق و درک معانی مزبور، رسیدن به آنها ممکن نیست و معلوم است که 

 صاحب شریعت چنین هدفی ندارد و بدان سفارش نکرده است.

ة مردم ه که در خور تودنچتوان گفت. آنظیر این سخن را دربارة شیوة استدالل نیز می

است  است، عبارتست از مقدمات دلیل که دارای داللت ضروری و یا نزدیک به ضروری

 مله اینهایی از آن در قرآن مورد توجه قرار گرفته است، از جو این چیزی است که نمونه

 آیات:

﴿       ﴾ (17 /نحل). 

 .«؟با آن که آفرینش ندارد، مساوی و یکسان استآیا کسی که آفرینش دارد »

﴿               ﴾ (79 /یس). 

 .«کنداش میهمان کسی که آن را بار نخست پدید آورد، زنده :بگو»
افزاید: با این روش بود که اطبی میش ها در آیات قرآن بسیار است.از این نمونه

 و موفق دین میان موافقان و مخالفان پیش رفتند ما در پخش و انتشارگذشتگان صالح 

، باشد گردیدند و هر کس به نحوة استدالل آنها در اثبات احکام تکلیفی توجه کرده

 گران راداند که آنها آسانترین و نزدیکترین راه نسبت به عقل و ذهن متعلمین و پرسشمی

بی اند، از هر شاخه و به هر ترتینداشته ظم دقیقیاند، اما ترتیب متشکل و ننظر گرفته در

کردند و در صورت رسا و به سهولت قابل فهم بودن، به شکل و آمد آغاز میکه پیش می

 دادند.ترتیب کالم اهمیت نمی

ته شایس اگر مطالب گفته شده دربارة تمامی شریعت صدق کند، عبادات به طریق اولی

 ز تکلف و پیچیدگی خواهند بود.مستلزم چنین سادگی و اجتناب ا و

م و آموزش عبادات، فقط خود آن را خشک و عقی هر دشواری و پیچیدگی در زمینة

ایع ضی به ناگزیر حقی را هر اسراف»مصداق اصل معروف  هبگرداند، بلکه انگیز نمینفرت

 رساند.زیانی حتی به تعلیم شرایع و آداب اسالمی دیگر می «سازدمی
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کنم: یتر این موضوع پیشامدی را که برای خود من روی داد ذکر مبرای توضیح بیش

ر دوعظه ماه رمضان بود و شب هفدهم آن یعنی شب غزوة بدر کبری، و من برای ایراد م

دین  تاریخ مردم گفتار مرا به خوبی پذیرفتند و چیزهایی ازیک روستا دعوت شده بودم، 

ز فر که انین سخنان برای یک گرفتند. اما ا دانستند، فراخود را که نمی صو رفتار پیامبر

ب آموخت و امام مسجده ده نیز بود، جالبه مردم تعالیم دینی می شیوخ فرتوت بود و

شم چکه به ] همقطارانش داشت و همچون دیگرای را سراغ نشیخ اینگونه موعظه نیافتاد.

 نجاء وآداب استول شبهای رمضان برای مردم از ط در[ خود دیده و به گوش خود شنیدم

اند و تفادهواجبات و مستحبات و مبطالت و موانع وضو و آبهایی که برای تطهیر قابل اس

 ،کردث میآبهای غیرقابل استفاده و ... چیزهایی که در فقه اصطالحی سراغ داریم، بح

نشده  آمد و مردم بیچاره هنوز از توالتها خارج و فارغبدینسان ماه مبارکه به سر می

 د!!بودن

د که ین بوشیخ مزبور به من گفت: استاد، گفتارت بزرگ بود، اما سودمندتر از آن، ا

 گرفتند.مردم در چنین شبهایی چیزی از امور دین خود را فرا می

؟! نیست و مبارزات او، جزء مسائل و امور دینی صبه او گفتم: آیا سیرت رسول خدا

 ندان خود یادهای قرآن را به فرزهانطور که سوروقاص گفته است: ما همسعد بن ابی

 کردیم!هم نقل می را صدادیم، غزوات و مبارزات رسول خدامی

ط، شیخ گفت: منظورم آن است که طرز انجام وضو و غسل را یاد بگیرند و شرای

 سند.واجبات، مستحبات و ... چیزهایی که صحت نماز بدانها بستگی دارد را، بشنا

سائل توانی به من بگویی که خداوند، من خوان هستی، میگفتم: جناب شیخ، تو که قرآ

 وضو و غسل و امور مربوط به آنها را در چند آیة قرآن ذکر نموده است؟

ن مسائل را در برگرفته شیخ ساکت ماند، من گفتم: فقط یک آیه وجود دارد که تمام ای

  .1است

________________ 

وده ولی مانند آیه دیگری هم در سوره نساء آمده است که موضوع را به طور خالصه و فشرده مطرح نم -1

 دهد.ر زمینة طهارت را تشکیل مییل نپرداخته است و این، کل بحث قرآن دمائده به تفص 6آیه 
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 فرماید:خداوند در سورة مائده می

﴿                             

                              

                             

                      

                            

                 ﴾  (6 /مائده). 

رنج ای مؤمنان وقتی که به نماز برخاستید صورت خود و دستهایتان را تا آ»

 ر جنببشویید و به سرتان مسح بکشید و پاهایتان را هم تا دو برآمدگی، و اگ

اجت سفر بودید یا از قضای ح بودید خود را پاکیزه کنید و اگر مریض یا در

ز آن انید و نیافتید بر زمین پاکی تیمم کآمدید؛ یا با زنها نزدیکی کردید و آبی 

خواهد برای شما سختی ایجاد صورت و دستهای خود را مسح کنید. خداوند نمی

گرداند تا شاید سپاسگزار  نعمتش را تمام خواهد پاکتان سازد وکند بلکه می

 .«باشید
ز ت؟ بام: در چند سوره به موضوع جهاد و قتال در راه خدا اشاره شده اسسپس گفت

ایی های قرآن هستند که نامشان به تنههم شیخ سکوت کرد، من افزودم: تعدادی ازسوره

 به یعنیدهند. از قبیل: انفال یعنی غنائم جنگی، توموضوع مورد اشارة آنها را نشان می

 عادیاتید، الحزاب، قتال، الفتح، الصف، الحشر، الحدسرپیچی دیدگان از جهاد، اپشیمانی 

 دوند و النصر.یعنی اسبهایی که در جنگ می

های بقره، آل عمران، نساء و غیره های زیادی هستند، همچون سورهاین غیر از سوره

 شوند.راجع به قتال و غزوات را شامل می که آیات متعددی
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نایت بدان توجه و ع ت فراوان خود، اینهمهها و آیارا که قرآن در سوره چگونه چیزی

گرد  کش بهنموده است، نادیده انگاریم و یک ماه تمام و یا حتی بیشتر، همچون گاو آب

 یک آیة تنها بچرخیم؟!

ری هر کا و به ما باید قرآن را معیار و مالک تعیین درجة اهتمام به یک چیز قرار دهیم

ن و ای میت بدهیم، نه کمتر و نه زیادترهمان اندازه که قرآن اهمیت داده است، اه

 ه حکمی باالتر از حکم خدا؟چترین معیار است و عادالنه

 آسانگیری به جای وسوسه و سختگیری

 انش بهی یاررا به یاد داشته باشیم، که وقت صیم عبادات، سخن پیامبربرماست که در تعل

ند، به کرد هجوم آوردو جهالت در محوطة مسجد ادرار می یک عرب که از روی نادانی

 .«نیسازی هستید نه سختی آفریجلو ادرارش را نگیرید، شما مأمور به آسان»آنها گفت: 
ه را انمایسفارش گروقتی هم که ابوموسی و معاذ را به یمن گسیل داشت، به آنها این 

 گیزید،آسان کننده باشید نه سخن گیرنده، بشارت دهید و نفرت نیان»گوشزد فرمود: 

 .«کنید و ناسازگاری در پیش نگیرید نرمش
کند، اما سادگی فقط در آموزش صدق می نگیری چیزی باالتر از سادگی است،آسا

 گیرد.آسانگیری، عمل و رفتار آدمی را نیز در بر می

د هستند و کنیم که مردم شدیداً سرگرم زندگی مادی خوما در عصری زندگی می

االیی یطان بازاری گرم و کشنان چیره شده است و آزمندانه بر آ های دنیوی مادیانگیزه

ک یخود،  م زمانکارآزموده پیدا کرده است ... بر ما، آموزگاران برای مرد راجی و عامالنی

در  سختی دین آسان و تصفیه شده و گوارا ابداع کنیم، بلکه دین خدا خود آسان است و

 آن نیست. همان دینی که گفته است: 

﴿               ﴾ (78 /حج). 

شواری هر د و نفی عام برای هر گونه دشواری در دین است. بنابراین به و این یک ردّ

ستور دست نه سختی واقعی برخورد کردیم، باید بدانیم که آن، ساخته و پرداختة مردم ا و

 خدا.
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ر شوند، ددچار می «وسوسه» نیت به یک بیماری درونی به نام بعضی از دینداران پاک

ا بامت  نتیجه برخالف قانون خدا در کتاب و سنت و با آن که همة گذشتگان صالح این

ین دوسوسه مخالفت نموده و بر آن تاخته و آن را اختاللی در عقل و نقصانی در 

 اند.خود را به سختی و گرفتاری افکنده ،انددانسته

 1نی از این آشکارتر است؟ امام ابن قدامة حنبلیو نقصان دیراستی کدام اختالل عقلی 

گرایان و برحذر هسرزنش وسوس»به  هجری( در رسالة خود راجع 620)متوفی به سال 

 گوید:چنین می «داشتن از وسوسه

 ته و بهگرایان، پیروی شیطان را تحقق بخشیده، تلقینات او را پذیرفگروهی از وسوسه»

و روش او  صاند و از پیروی رسول خدات داده شدهقبول سخن و فرمانبرداری او نسب

وضو  صاند. تا آنجا که یکی از آنها اگر ببیند که همچون رسول خداروی گردانیده

داند و هنگامی که خواند، وضو و نماز خود را باطل و نادرست میگیرد یا نماز میمی

خورد را می مسلمانان شود و غذای همةها هم غذا میبا بچه صهمچون رسول خدا

پندارد پذیرد( خویشتن را آلوده به نجاست میت آنها را میپخ)یعنی مهمانی یا غذای دست

ای ها گربیو باید دستش را هفت بار آب بکشد! مثل این که در غذای مزبور سگی افتاده 

 ادرار کرده است!!

مذهب سپس تحت استیالی ابلیس و فرمانبرداری از او، به نوعی جنون رسیده و به 

اند. نمایند، نزدیک شدهسوفسطائیانی که حقیقت موجودات و امور محسوس را انکار می

________________ 

در میان مردم مصر نشانگر و مظهر وسوسه و سختگیری و تکلف است. اما محققان « حنبلی»واژة  -1

دانند که مذهب حنبلی اگر نگوییم آسانترین مذهب فقهی است، از جمله آسانترین مذاهب است در می

سالم ابن تیمیه و ی امام ابن قدامه و شیخ اإلهاشتههمة مسائل عبادات و معامالت، و این حقیقت از نو

ارم که همگی در کتابهای آوران حنبلی را سراغ دشاگردش ابن قیم، به وضوح پیداست. من سه تن از نام

شود و اند که در هیچ مذهب دیگری مشابه آن دیده نمیسختی بر وسوسه و سختگیری نموده خود، حمله

اللهفان( و ابن الجوزی )در کتاب  ب مذکور(، ابن قیم )در کتاب اغاثةکتا اینها عبارتند از: ابن قدامه )در

 تلبیس ابلیس(.
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و اینها یک عضو خود  زیرا که علم انسان نسبت به خودش از امور یقین و ضروری است

گویند و قرائت نماز را اند و تکبیر میبینند که شستهشویند و با چشم خود میرا می

یابند، حتی دیگران شنوند و با دل خود در میا را با گوش خود میخوانند و همة اینهمی

ها و کنند و دیدهکنند و یقین دارند، اما باز هم شیطان را تصدیق میهم مشاهده می

کنند که آیا این شک می نمایند وها و کارهای قطعی و یقینی خویش را انکار میشنیده

 اند یا خیر؟!کار را کرده

گران دانند و دینیت و مقصود خود نیز که به طور یقینی آن را می را درشیطان، اینها 

ی بر اندازد. اینها تلقین شیطان مبنشوند، به تردید میهم براساس قرائن و دالیلی مطلع می

ذیرند و شکاک و پمیعدم نیت و قصد نماز را، برخالف عینیات و یقین درونی خود 

ای را از باطن دیدهپچیز بسیار عجیبی خیره شده و یا مثل این که به  مانند،سرگردان می

روی در پیروی ابلیس و پذیرش کنند! همة این کارها نشانة زیادهخود استخراج می

 های اوست و هر کسی به این حد برسد، در واقع به آخرین درجة شیطان پرستیوسوسه

سم ر صدمه زدن به جپذیرد و دقدم نهاده است و تلقین او را برای عذاب نفس خود می

ا مالش یکند )با فرو رفتن در آب سرد یا استعمال زیاد آن و خود از او فرمانبرداری می

اخل بیش از حد بدن در هنگام شستشو( و چه بسا که چشم خود را در آب گشوده و د

ف سان به بینایی خود آسیب رساند و یا این که کارش به کشآن را هم بشوید و بدین

ها و و به وضعی افتد که مورد مسخرة بچه رای مردم بیانجامدعورت خود ب

 کنندگان خود قرار گیرد.مشاهده

 وسوسة این گروه ممکن است باعث فوت جماعت و فوت وقت نماز گردد و یا در

حروم اثر شدت وسوسه در نیت، تکبیر اول از دستشان برود و از یک یا چند رکعت م

 گردند.

آورم ... ورزم و زیادتر به جا میحتما استقامت می»گویند: برخی از آنان با خود می

دهند. تا آنجا که یک بعضی هم در ادای حروف وسواس به خرج میگویند. ولی دروغ می

گفت: ... اکککبر کنند! من خود، یکی از اینها را دیدم که میحرف را دو سه بار تکرار می
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 «السالم علیکم»داشت: از گفتن می مودم که اظهار...! و با شخص دیگری برخورد ن
 ام! به او گفتم: همانطوری که االن گفتی، بگو و خودت را راحت کن!عاجز شده

ی ز پیرود و انظایر این افراد زیادند، شیطان توانسته است اینها را در دنیا عذاب ده

ینحال اشان خارج سازد و در زمرة خود آزاران و افراطیان درآورد. با برگزیده صپیامبر

 کنند که روش خوبی دارند! پناه بر خدا از شیطان رجیم.تصور می

خواهد از این بال خالص گردد، باید به صحت هر کس می» افزاید:می / ابن قدامه

ن راه پیمود و به بیان داشتیم، پی ببرد صمطالبی که در پیروی از گفتار و کردار پیامبر خدا

ده و هدایت مستقیم بو صپذیرد که راه پیامبراو مصمم گردد و بدون شک بداند و ب

شد که ته بانتیجة فریب و اغوای شیطان و تلقینات اوست و یقین داش صمخالفت با پیامبر

 کند.خواند و به خوشبختی هدایت نمیشیطان، دشمن است و به راه خیر نمی

﴿               ﴾ (6 /فاطر). 

 .«تش باشندآخواند که اهل او حزب خود را به این فرا می»
گر است و و یارانش، فرد وسواسی نبوده ا صآنگاه باید بداند که در میان رسول خدا

و  و یاران پیامبر که بهترین صوسوسه چیز خوبی بود، خداوند آن را از پیامبر

 داشت.یترین بندگانش بودند، دریغ نمشایسته

زد و تنبیه نمود و عمر آنها را میگرایان را توبیخ و نکوهش میوسوسه صامبرپی

خورد، از او روی برمیرادی به چنین اف صکرد و اگر یکی از اصحاب رسولمی

 .«گردانیدمی
 گرایان سختی آفرینچیزی که باعث فریاد زدن شیخ ابن قدامه، بر سر این وسوسه

سان آو پایبندی آنان در مواردی است که دین، گردیده است، موضع سختگیری و دست 

 ساخته و سهل گرفته است.

تن از جمله موارد آسانگیری اسالم، حکم حرکت با پای برهنه و نماز بدون شس

 پاهاست.
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گفت:  ست کهااالشهل روایت نموده ابوداود با اسناد خود، از یک زن از قبیلة بنی عبد

وجود  ل زباله و کثافتر راه ما به مسجد یک محاهلل! در سگفتم: یا رسول صبه پیامبر»

وجود  اکتریپدارد، وقتی که تطهیر نمودیم )و عازم نماز شدیم( چکار کنیم؟ فرمود: راه 

 .«شودپاکی کثافت قبلی میندارد؟ گفتم: چرا، فرمود: راه پاک بعدی باعث 
ز کفش نما و یارانش با صیامبرپتوان نام برد. همچنین نماز خواندن با کفش را می

شود باید مسجد می ما واردوقتی که یکی از ش»فرموده است:  صخواندند... پیامبرمی

ز ا «...گزاردنماز بنگاه کند و اگر در کفشهایش کثافتی دید، برطرف سازد و سپس با آنها 

گفت: هنگامی که به کفشهای شما  صرسول خدا»روایت شده است که  ابوهریره 

کنندة پاک خاک،»و در یک قول دیگر فرمود: . «سازدا پاک میاستی رسید خاک آن رنج

 این را ابوداود روایت نموده است.. «آلودگی کفش است

از جا نمرسید همانچون وقت نماز فرا می هر جایی بود، صنمونة دیگر اینکه پیامبر

ست، ا گاه و پاکیزه قرار داده شدهتمامی زمین برای من عبادت»خواند و فرموده است: می

ر د صمبرپیا. «ز در هر کجا بودید، نماز بگزاریدبنابراین هنگام فرا رسیدن وقت نما

شمرد ... و نیز گفته است: گزارد و این کار را صحیح میخوابگاه گوسفندان نماز می

به  ه سگهااز ابن عمر نقل شده است ک. «تمامی زمین غیر از حمام و مقبره، مسجد است»

 گرفت.کردند و کسی ایراد نمیفتند و بول میرآمدند و میمسجد می

ای بود چهبامامه دختر عاص بن ربیع را که  صبنابر حدیث مورد اتفاق همگان، پیامبر

کرد. توانست به دور از نجاست باشد، با خود حمل میو در نظر وسواسگران نمی

گذاشت ماز میپوشید و با آنها نهمچنین لباسی که مشرکین آنها را نجس کرده بودند می

ت گرفت و به جابیه )شام( آمد، لباسی را از یک نصرانی امان  ... و هنگامی که عمر

 پوشید تا جامة خودش شسته شود... و از ظرف آب نصرانی وضو ساخت.

و  صرگرایان بیمارگونه و دیگری راه پیامبیکی راه آن وسوسه اینک دو راه نمایان:

تر است و پیروی از کدامیک از تر و صحیحا منطقیاصحاب پاکش. کدامیک از این دو ر

 نظر دین مقبول و برای دنیا مفیدتر است؟
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ههای مستقیم و منتهی به رضوان خداوند بوده و را صشکی نیست که راه رسول خدا

ه ای هستند که بر سر هر یک شیطانی گمراهگر ایستاده و بدیگر طرف درهم و پیچیده

 خداوند راست گفته است که:خواند و زشتی و بدی فرا می

﴿                          

            ﴾  (/153 انعام). 

و  کندهشما را پرا اینست راه مستقیم من، از آن پیروی کنید و راههایی را که»

یشه سازند در پیش نگیرید. این را به شما سفارش کرد تا شاید تقواپسرگردان می

 .«کنید
بران ره و صپیامبر»عمربن عبدالعزیز که: چقدر صحیح گفته است خلیفة درستکار، 

 یق کتاباند که پیروی از آن روشها، الزمة تصدپس از او روشهایی برای ما به جا گذاشته

ها و یوهشکمال اطاعت او و تقویت دین اوست. هیچ فردی حق تبدیل و تغییر این  خدا و

ن س از آهر ک اتخاذ راهی برخالف آنها را ندارد. هر کس بدان اقتدا کند، هدایت یافته و

ا در شود. و هر کس از آن سرپیچی نماید و راهی جز راه مؤمنان ریاری طلبد، یاری می

افکند و ه سزای عمل خود رسانده و به جهنمش در میرا ب پیش گیرد، خداوند او

 .«سرانجام بدی خواهد داشت
 ،تکه آسانگیری و تخفیف اس صبنابراین، سرانجام کسی که از هدایت رسول خدا

ت آخر زار بدی است. اما چنین کسی قبل ابیرون رود جهنم خواهد بود که جایگاه بسی

 نید:کتوجه  به این حکایت پند آمیز و جالبنیز باید بهایی برای انحراف خود بپردازد. 

کنند که گفت: برای سفری به راه ابوداود و ابن ماجه از جابربن عبداهلل روایت می

افتادیم، یکی از همراهان با سرش در اثر برخورد یک سنگ، شکست و بعد از آن هم 

رای تو که به آب توانم تیمم کنم؟ گفتند: بمحتلم گردید. از اطرافیانش پرسید: آیا من می

بینیم. بنابراین غسل کرد و در اثر آن درگذشت. وقتی که دسترسی داری مجال تیمم نمی

خدا بکشدشان که او را »آمدیم از جریان مطلع گردید و فرمود:  صنزد رسول خدا

دانستند، نپرسیدند؟ عالج مسأله سؤال است. برای او همان کشتند! چرا چیزی را که نمی
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کند و سایر ای ببندد، سپس روی آن مسح تیمم کند و روی زخمش پارچهکافی بود که 

 .«قسمتهای بدن را بشوید
 «قتلهم اهلل»گوید: اطالعی میبا وجود عذر بیبه این گروه،  صهنگامی که رسول خدا

، بر دانند و با وجود این)خدا بکشدشان( دربارة کسانی که اجازه و رضایت خدا را می

 گیرند، چه خواهد گفت؟ راستی اینها با وسوسه و سختگیری خودیبندگان خدا سخت م

 اند؟چند نفر را ناخودآگاه کشته و هالک ساخته

 ایبازگشت به کتاب و سنت، نه تعصب فرقه

ا( )فتو یکی از مظاهر وسوسه و زحمت آفرینی بیهوده که در زمینة آموزش و اظهارنظر

 بادت واز مذهب واحد در جمیع مسائل عدامنگیر ما شده است، اجبار مردم به پیروی 

ف باشد، هر چند که ممکن است آن مذهب در مسأله مورد نظر ما، دیدی ضعیمعامله می

کلیف تو دلیلی نادرست و دست و پاگیر داشته باشد! گویی پیروی از یک مذهب معین 

 باشد!واجب و صریح می

مجتهد که مدعی ماعی یک ای از مسائل اجتهیچ مذهبی چیزی به جز مجموعه

اش درست باشد، دو پاداش و اگر اشتباه باشد، باشد، نیست که اگر نظریهنمیعصمت نیز 

کرده نیک پاداش خواهد گرفت و هیچ امام مجتهدی رسیدن به صواب را منحصر به خود 

گوید، جزء مسلمات دین و پیروی و و به مردم وانمود نساخته است که هر چه می

 تقلیدش واجب است.

 پس گرفته و صمام مالک گفته است: سخن هر کس به جز صاحب این قبر پیامبرا

 شود.متروک می

ار ه دیوبامام شافعی نیز گفته است: وقتی که به اشتباه سخن من پی بردید، آن را 

م این ه یر ازبکوبید )پرتاب کنید(. این سخن به هر چهار امام مشهور نسبت داده شده و غ

دانم ولی احتمال خطا یمنین گفته است: من نظر خودم را صحیح تواند باشد. همچنمی

 دانم که ممکن است صحیح بوده باشد.دارد و نظر دیگران را اشتباهی می
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 وسر،  به ما برسد، به روی چشم و صابوحنیفه گفته است: اگر حدیثی از رسول خدا

اصی اشخ مهنها آد، اگر از صحابه باشد، باز هم روی چشم و سر، اما اگر از تابعین باش

 ظف به پیروی از آنها نیستیم(.مثل ما هستند )یعنی ما مؤ

 فهمند وگوید: من در شگفتم از کسانی که صحت و سند حدیثی را میامام احمد می

نادیده  را صیعنی مقتضی حدیث پیامبرکنند )باز هم از نظریة سفیان پیروی می

  رموده است:فانگارند( در حالی که خداوند می

﴿                           

 ﴾ (63 /نور). 

 ای گرفتار شوند وپیچند، بترسند از این که به فتنهپس آنهائیکه از فرمانش سر می»

 .«یا عذاب دردناکی گریبانشان را بگیرد
ین ای در میان مذاهب، از ان نیست که شخص مسلمان، همچون پرندهمنظور من آالبته 

سمتی آن ق شاخه به آن شاخه بپرد و به هیچ اصل و معیاری پایبند نباشد و از هر مذهب

ت که اینس را که باطبع و تمایالت خویش سازگار یافت، اختیار کند. خیر، بلکه منظورم

ا بکننده بود و حکمی نیرومند و قانع فرد مسلمان تابع دلیل باشد و هنگامی که حجت

 اصول شریعت و روح اسالم هماهنگی داشت، آن را بپذیرد.

ز ااین روشی است که گذشتگان ما پیش از انتشار و تأسیس مذاهب فعلی و قبل 

اند، پس برای چه مردم را به چیزی که خداوند بستهفراگیر شدن نظام تقلید به کار می

د و ذهب واحبه پیروی از مظف کنیم و در تمام مسائل آنها را مؤ مقرر نکرده است، ملزم

ین ایم؟ ن قائل نباشآ امام مشخصی بدانیم و حق هیچگونه تخلف و تخطی از آن را برای

ه که خداوند آنها را از دین ب ا بستنهایی استوپها و دستگیریهمان سلسله سخت از

 دور دانسته است.
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 برخی از مذاهبهایی از آسانگیری در نمونه

تدین  هم در این روزگاری که دین ضعیف شده وواجب است که بر مردم، آن  ءعلما بر

 کاهش یافته است، آسان بگیرند.

 مدفوع و ادرار حیوانی که گوشتش خوردنی باشد، پاک است

مام ها آنست که بخش عمدة مسلمانان روستاهای مصر، پیرو مذهب ایکی از این نمونه

ن دانیم که مذهب شافعی در مورد مسائل طهارت و نجاست دشوارتریمی شافعی هستند و

ی گوید: هر چیزموضع را دارد، مخصوصا برای روستائیان. در حالی که مذهب مالکی می

را  که گوشتش خوردنی باشد، بول و مدفوعش پاک است ولی مذهب شافعی تمام اینها

با روح اسالم و احتیاج مردم و  ویتر و بهترانگارد. دلیل مذهب مالکی قنجس می

  سازگارتر است.

ه خاطر گوید: طبق یکی از دو روایتی که از احمد رسیده و شیخ ما آن را بابن قیم می

قابل  دوری از مشقت پذیرفته است، مقدار کم مدفوع قاطر و االغ و حیوانات وحشی،

 پوشی است.چشم

رده ان خوکه گوشتشچارپایانی  ولید بن مسلم نیز گفته است: به اوزاعی گفتم: ادرار

ده نها آلوشود، مانند استر و االغ چه حکمی دارد؟ پاسخ داد: مسلمانان در جنگها به آنمی

 کشیدند.ا لباس خود را آب نمییشدند و هیچوقت بدن می

 ادرار دی )مایعی که پس ازتأکید و تصریح احمد بر این که، واز همین جمله است 

آید( ن میاز منی بیرو ، اگر زیاد نباشد مانند مذی )مایعی که قبلشود( همانسان خارج می

 پاک است و استفراغ اندک هم همینطور.

و شیخ ما گفته است: شستن لباس به خاطر عرق و چرک و زرداب واجب نیست، 

برای این که دلیلی برای نجاست آنها اقامه نشده است و بعضی از علما نیز پاکشان 

  .1دانندمی

 

________________ 

 .151، ص 1اللهفان، ج  ةاغاث -1
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 شودز با دگرگونی نجس نمیآب، ج

شود، اینست که آب هر چند کم باشد، تا و آثار صحابه معلوم میکه از سنت آنچه 

ین گردد. اهنگامی که طعم و یا رنگ و یا بویش در اثر نجاست دگرگون نشود، نجس نمی

ن نظر مردم مدینه و عموم گذشتگان و بسیاری از اهل حدیث است. عطاء، سعید ب

ن دی بدابن زید، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک بن انس و عبدالرحمن بن مه مسیب، جابر

کی ییز در حمد نافتوا داده، ابن منذر نیز آن را برگزیده و اهل ظاهر هم بدان قائل بوده، 

، ابن عقیل از دو روایت خود بر آن تصریح دارد و گروهی از امامان حنبلی از قبیل ابن

 اند.نموده تیمیه و ابن قیم آن را اختیار

 صاند که گفت: از رسول خداامام احمد و صاحبان سنت از ابوسعید روایت کرده

 [اشدتاده بچاهی که در آن خون، الشة سگ و مردار افکه آیا از چاه بضاعه ]پرسیده شد 

. «کنداک است و چیزی آن را نجس نمیآب پ»توان وضو ساخت؟ در جواب فرمود: می

سن است و امام احمد نیز گفته است: حدیث بضاعه ترمذی گفته است: حدیث، ح

آب )چیزی آن را »کند که: نقل می صحیح است. ابن ماجه نیز از ابی امامه بطور مرفوع

ز او این استثناء . «را دگرگون سازدا رنگش یکند مگر وقتی که مزه، بو نجس نمیرا( 

 آن اتفاق دارند.  باشد اما فقها رویجهت سند صحیح نمی

ش ر بخه نموده و دغزالی هم سختگیری امام شافعی در مسائل نجاست را مالحظ امام

من دوست »ا اشاره به مذب شافعی گفته است: خود ب «ءحیااإل»طهارت از کتاب 

جز با دگرگونی نجس و نیز در این که آب هر مقداری باشد، داشتم که مذهب امی

ط ورد احتیاج فراوان است و مشروبود. زیرا که آب ممی /شود، مانند مذهب مالک نمی

شود و به همین جهت این حکم برای مردم کردن مقدار، باعث برانگیختن وسواسی می

، شته باشدآید و به جان خودم باعث مشقت است. کسی که تجربه یا تأملی دادشوار می

یید تأ ا با هفت دلیلنظریة مالک ر [که خود شافعی مذهب بودغزالی ] «فهمد...این را می

 ند.حیاء مراجعه کاطالع است، به بخش طهارت کتاب اإلکرده است. هر کس خواهان 
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 لمس همسر، به وسیلة شخص وضودار

ل وضو را باط [هر چند همسر و بدون شهوت باشدمعتقد است که لمس زن ]شافعی 

 فرماید:ستدالل کرده است که میکند و به این آیه امی

﴿       ﴾ (6 /مائده). 

 .«و یا زنان را لمس کردید»
فهمد که باشد و کس که در آیه دقت کند میروستاها میاین نیز باعث مشقت مردم 

 باشد:تر میتر و روشننظر مذهب حنفی درست

گوید: لمس و مالمست و مس در قرآن به می [که مفسر قرآن استن عباس ]الف( اب

 اند. مثال خداوند فرموده است:معنی آمیزش )جماع( به کار رفته

﴿            ﴾ (237 /بقره). 

 .«و اگر زنان را پیش از مس کردن طالق دادید»
 و در جای دیگر آمده است:

﴿      ﴾ (20 /مریم). 

 .«با این که بشری مرا لمس نکرده است»
با  گیرد کهه آمیزش، آیة شریفه، هم قضای حاجت را در بر میبا تفسیر مالمست ب ب(

 عبارت؛

﴿            ﴾ (6 /مائده). 

 .«یا یکی از شما از قضای واجب آمد»

 ﴿و هم جنابت را که با عبارت  ه قرار گرفته استارمورد اش      ﴾  بیان

جای وضو و تواند در صورت فقدان آب، تیمم نیز بر طبق صریح آیه می شده است، و

ین یه چنآغسل را بگیرد. اما اگر مالمست به معنی ظاهری )یعنی لمس کردن( حمل شود، 

 رساند.چیزی را نمی
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، کنند. بزاریمج( احادیث متعددی وجود دارند که تفسیر ابن عباس از این آیه را تأیید 

او را در  صاند که رسول خدانقل کرده لحاق بن راهویه از عایشه با سندی خوب و اس

 «شودعث نقض وضو و شکستن روزه نمیبوسیدن، با»حال روزه بوسید و گفت: 
 عبدالحق دربارة این حدیث گفته است: من دلیلی برای وجوب ترک آن )بوسیدن(

 بینم.نمی

را در  صداخشبی رسول  اند کههمچنین مسلم و ترمذی از او )عایشه( روایت کرده

 ایش رادر حال نماز یافت و دستهبستر ندید، به جستجویش پرداخت و او را در مسجد 

 وسط قدمهای آن حضرت گذاشت )یعنی او را لمس کرد(.

کی از همسرانش را ی صاند که پیامبرو نیز احمد و صاحبان سنن از او نقل کرده

ایت بخاری از وی روینطور مسلم و بوسید و بدون تجدید وضو به نماز ایستاد. هم

 ر گرفتههت قبلة او قراخوابیده بودم و پاهایم در ج صمن در برابر پیامبر»اند که: کرده

و  «شیدمکیم را کنار بودند، وقتی که خواست به سجده رود، با دست اشاره نمود و پاها

 .«ار زدا کنرود، پایم روقتی که خواست به سجده ب»در عبارت دیگری چنین آمده است: 
وده وشش بتوجیه این گونه احادیث به این که اشاره و دست نهادن روی پا، از روی پ

 الف مقتضی ظاهر و بدون دلیل است.است، خ

 مسح پا از روی جوراب

ز توانند مسح امسح روی جوراب هم از این جمله است. بیشتر راهنمایان دینی نمی

ه تن از د که بیش پاها تجویز نمایند، با آنروی جوراب در هنگام وضو را به جای شستن 

اس، طالب، ابن مسعود، ابن عبهمچون عمربن خطاب، علی بن ابی صاز صحابی پیامبر

ار را مجاز این ک بن سعد و عمرو بن حدیث و غیره براء، انس بن مالک، ابوامامه، سهل 

 اند.شمرده

است  منزل دشوار شده در زمان ما که در آوردن جوراب و شستن پاها در خارج از

 عضی ازبلی باین اجازه به شدت مورد نیاز مردم است. بعالوه این که شستن پا، بهانة تن

 باشد.مردم برای وضو گرفتن در سرمای سخت زمستان می
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 اطالعینماز با لباس نجس از روی بی

باشد، هایی که مورد قبول بسیاری از مذهبی نمایان نمییکی دیگر از آسانگیری

ید بن اح، سعو از تابعین، عطاء ابن ابی رب ن عمربای است که از اصحاب، عبداهلل ظریهن

ن ز آنام، مجاهد، شعبی، ابراهیم نخعی و زهری و کسانی که بعد امسیب، طاووس، سال

 بوثور وااند، مانند یحیی بن سعید انصاری، حکم، اوزاعی، مالک، اسحاق بن راهویه، بوده

اند و داده فتواایت صحیح از میان دو روایت موجود و دیگران بدان امام احمد بر طبق رو

الع آن اط بال ازدر لباس خود نجاستی ببیند که ق زاگر انسان، بعد از نما»آن این است که: 

کان که امنداشته و یا اطالع داشته ولی فراموش کرده بوده یا فراموش نکرده بوده بل

 را به نیست که دوباره آنش درست است و الزم برطرف کردن آن را نداشته است، نماز

 .«جا آورد
 شکندهیچ تزریقی روزه را نمی

را  ام که: آیا حقنه )اماله( روزهمن در ماه رمضان خیلی با این سؤال مواجه شده

 روند؟یشکند؟ همینطور دوها و چیزهای مشابهی که در معالجة بواسیر و غیره به کار ممی

د ست که حقنه و داخل کردن هر چیزی به اندازة یک بندر میان مردم معروف ا

 ام:تهکند، ولی من در جواب این سؤال نظر دیگری برگزیده و گفانگشت روزه را باطل می

معنی سادة روزه که عبارت است از خودداری از خوردن و آشامیدن و آمیزش که 

ن ممنوعات را نیز بر کسی پوشیده نیست و معنی ای قرآن مورد تصریح قرار داده است،

فهمیدند و برای دانند، زیرا که اعراب سادة بیابانی در روزگار بعثت آنها را میهمگان می

درک مفهوم خوردن و آشامیدن به تعریف و تشریح نیاز نداشتند. همچنین کسی از 

حکمت اصلی روزه که همان اظهار بندگی در برابر خداوند، از طریق ترک تمایالت بدن 

چنان که در حدیث قدسی آمده نیست.  لباشد، غافیل به خوشنودی او میدر جهت ن

همة کارهای آدمیان برای خودشان است مگر روزه که متعلق به من و جزایش هم »است: 
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خود را به خاطر من کنار بر عهدة من است، زیرا که او خوراک و نوشیدنی و شهوت 

 .«گذاردمی
 مرهم و یابیم که انجام انواع حقنه و استعمالیوقتی که این موضوع را فهمیدیم، در م

 گردد وچیزهای مشابه، نه در لغت و نه در عرف مردم، خوردن و آشامیدن محسوب نمی

ن در آ با هدف دین و حکمت روزه نیز منافات ندارد و سختگیری در موردی که خداوند

 گوید:تنگی و سختی قرار نداده است، معنی ندارد. خداوند می

﴿               ﴾ (185 /بقره). 

 .«ارخواهد، نه سختی شما خداوند راحتی شما را می»
شکند و نه قطره چکاندن در گوش یا سر روزه را می 1نه حقنه ن حزم گفته است:با

که بطور غیرعمدی ای هحتی اگر به حلق هم برسد و نه مضمضآلت یا بینی و نه استنشاق 

وارد حلق شود و نه سرمه، چه در هنگام روز و چه شب، با میله یا هر چیز دیگر و نه 

غبار آرد و یا هر چیز نرم دیگر و نه عطر و حنظل یا هرچیز دیگر و نه مگسی که ناگهانی 

 شود...وارد حلق می

 شمارد.می عقیدة یک فقیه ظاهری است که در هر حکمی، الفاظ نصوص را معتبراین، 

ن و گوید: خداوند، ما را فقط از خوردن و آشامیدوی برای استدالل در عقیدة خود می

راغ سآمیزش و استفراغ و معصیت عمدی بازداشته است و ما هیچ خوردن و آشامیدنی 

ا سر نداریم که از طریق مخرج یا آلت یا گوش و چشم و بینی و یا زخمی در شکم ی

دد، ب نگراندن چیزی به معده نیز اگر خوردن و آشامیدن محسوانجام گیرد و حتی از رس

 .ایمشدهکه صریحاً ممنوع نگردیده است، نهی ن

ر زخم سالم ابن تیمیه نیز راجع به سرمه و حقنه و قطره چکانی و دارو نهادن باإلشیخ

ظاهر آنست که هیچ یک از این چیزها باعث ابطال روزه »گوید: سر یا شکم و ... می

شوند. روزه در دین اسالم چیزی است است که خاص و عام، نیازمند شناخت آن نمی

در هنگام روزه حرام بوده و روزه را  صو رسول هستند و اگر این امور از سوی خدا
________________ 

 گیرد.ای است که از طریق مقعد انجام میمنظور، تزریق روده -1
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که آنرا بیان کند و اگر بیان کرده بود، اصحاب خبر  ظف بودمؤ صساختند، پیامبرباطل می

انکه سایر احکام را رساندند. پس وقتی که هیچکس رساندند، چنداشتند و به امت میمی

 صسند در این باره از پیامبراز اهل اعلم، حتی یک حدیث صحیح، ضعیف، با سند یا بی

 .«ه او در این مورد چیزی نگفته استنقل نکرده است، معلوم می شود ک
 سحری خوردن اشتباهی پس از طلوع فجر

یابد که هنگام غذا ن سحری، درمیمورد کسی که پس از خورد عقیدة معروف در

ر افطا خوردن سپیده دمیده بوده، یا پیش از غروب آفتاب، به گمان فرا رسیدن مغرب

گرنه وکرده، این است که روزة او باطل است و باید بقیة روز را هم امساک نماید 

شده  گناهکار محسوب خواهد شد و اگر ندانسته و غیرعمدی چنین اشتباهی را مرتکب

 ، باید یک روز به جای آن روز، به عنوان قضا روزه بگیرد.است

 رایباما نظر ابومحمد ابن حزم اینست که روزه در هر دو حال فوق، صحیح است. 

و  نداشتهوزه پهنگام ر این که فرد مزبور قصد ابطال روزة خود را نداشته و خود را در غیر

 ه تصوررا بیرون از وضعیت روزکار است. هر دوی اینها خود حالش مانند حال فراموش

 . خداوند فرموده است:ندارند اند و تفاوتی با همنموده

﴿ ...                        

 .(5 /احزاب) ﴾...

که  هایییزدر مواردی که اشتباه کرده باشید، گناهی بر شما نیست بلکه مسئول چ»

 .«باشیداید میقصد آن را کرده
 و وش کردهخداوند از امت من در مواردی که اشتباه یا فرام»گفته است:  ص و پیامبر

 .«گذردشده باشند، می یا مجبور
کند که مردم در روایت می خود افزاید: این عقیدة همة گذشتگان است و با سنداو می

بی از خانة حفصه آورده آشامیدند پس از آن یکباره خطاب افطار نمودند و آ زمان عمربن

این روز را قضا و گفتند:  پشت ابر نمایان گردید. این بر مردم خیلی گران آمد خورشید از

برای چه قضا کنیم؟ به خدا ما قصد گناه نداشتیم! و از مجاهد نقل کنیم. عمر گفت: می
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این که هنوز طلوع نکرده است  رسی که بعد از طلوع سپیده، با تصوکند که گفت: کمی

 گوید:غذا بخورد، الزم نیست که آن را قضا کند، زیرا خداوند می

﴿ ...                        ...﴾  
 .(187 /بقره) 

 .«خص گرددمشتا وقتی که رشتة سپید فجر از رشتة سیاه، برایتان ... »
وه و عر اححسن بصری، جابربن زید، عطاء بن ربنظیر این سخن را از حکم بن عتیبه، 

 ابن زید روایت کرده است. داود ظاهری نیز همین عقیده را دارد.

ذا غدلیل ابن حزم به روشنی استوار است و در مورد کسی که بعد از طلوع فجر 

گام آمیزش و خوردن و آشامیدن را تا هنیرا که قرآن زخورد، واضحتر و قویتر است. می

گرفتن و کسی که با خیال پایان نآشکار شدن فجر برای فرد مکلف روا ندانسته است 

 خورد، فرا رسیدن سپیده برایش معلوم و آشکار نشده است.شب غذا می

ظف به اقدام و کوشش، بخصوص برای دار، مؤبینیم که روزهمین جهت میبه ه

فتاب ید و آغاز شب گردیده است. بنابراین وقتی که از غروب آدریافتن غروب خورش

اه و کنم گنمطمئن شد و افطار نمود و بعداً فهمید که هنوز غروب نکرده است، فکر نمی

 گوید:خداوند می مسئولیتی داشته باشد.

﴿         ...﴾ (16 /تغابن). 

 .«خدا تقوا پیشه کنید توانید نسبت بهتا آنجا که می»
 ن حکمینظیر چنی. «به خدا قسم ما گناهکار نیستیم»دلیل گفت که:  و عمر به همین

و  نمود در مورد قبله صادق است. یعنی اگر کسی برای یافتن قبله و توجه بدان کوشش

 یرفتهبعد از نماز معلوم شد که به جهت دیگری متوجه بوده است، نمازش درست و پذ

 باشد.می

﴿          ...﴾ (115 /بقره). 

 .«باشدان جهت میبه هر طرف رو کنید، خدا در هم»
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 در درجة اول اهمیت قرار دادن واجبات

ة ر درجیکی دیگر از وظایف مربیان دینی آنست که تشویق مردم به انجام فرائض را د

 اول اهمیت قرار دهند.

ینی نیم که اشتغاالت مردم فراوان گردیده و گرایش دکما در عصری زندگی می

به »سلمان ز یک ممسأله و انتظار ما ابسیاری از آنها ضعیف شده است. بنابراین باید اولین 

 باشد. «واجبات و اجتناب از گناهان بزرگ جا آوردن

هی از حکمت و موعظة نیکو به دور است که اگر کسی در نوافل و مستحبات کوتا

ا ر صداو را آماج تیرهای خشم و نکوهش قرار دهیم. آیا ما جز دین رسول خورزید، ا

کم و زیاد خواست که واجبات خود را بیداریم؟ آن حضرت از مردم فقط همین را می

 انجام دهند.

رسش الم پآمد و از احکام اس صبخاری داستان عربی را نقل کرده است که نزد پیامبر

 کام اسالم را بدینسان برشمرد:در پاسخ او اح ص نمود. پیامبر

 پنج نماز روزانه. -

 باشد؟(یای دارم؟ )یعنی نماز دیگری هم بر من واجب مآیا غیر از اینها نیز وظیفه -

 فرمود: خیر ... مگر این که خودت عالقه داشته باشی. صپیامبر -

 و روزة ماه رمضان. -

 آیا بیش از آن وظیفه ندارم؟ -

 بگیری.خیر، مگر این که داوطلبانه روزه  -

 حکم زکات را بیان کرد. ص آنگاه پیامبر -

 آیا غیر از این هم بر من واجب است؟ )چیزی باید بپردازم؟( -

 نه، مگر به طور اختیاری. -

نگام او را از قوانین اسالم آگاه نمود و آن مرد ه صو بدین ترتیب، رسول خدا

واجب  گفت: به خدا قسم چیزی از آنچه خداوندمی صبازگشت از نزد رسول خدا

ید، که این را شن صنموده است کم نخواهم کرد و بر آن نخواهم افزود. رسول خدا

 .«راستی چنین باشد، رستگار شده استاگر ب»فرمود: 
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نع م صهمچنین مسلم از قول انس روایت نموده است که: ما از پرسش از رسول خدا

ای  رسید:پو از او  با کمال تعجب دیدیم که مردی از اهل بیابان نزد وی آمد شدیم ولی

گفت:  صکند! پیامبرمعرفی می صما آمده و تو را رسول خدا محمد، فرستادة تو نزد

ا رپرسید: زمین  ؟ فرمود: خداوند.ی آفریده استسگوید. گفت: آسمان را چه کراست می

چه  های کوهستان راچه کسی آفریده است؟ فرمود: خداوند. پرسید: این کوهها و پدیده

مین زنها و آسما ساخته است؟ فرمود: خداوند. آن مرد گفت: تو را به آفریدگارکسی برپا 

ی، مود: آردهم که آیا تو واقعاً فرستادة خدا هستی؟ فرو برپادارندة این کوهها سوگند می

ب واج روز، پنج نمازدارد که بر ما هر شبانهآن مرد افزود: فرستادة تو همچنین اظهار می

م! کند که باید از اموالمان زکات بدهیگوید. گفت: و خیال میفرمود: راست می است!

ند به خداو یا اینها راآفرمود: درست است. گفت: تو را قسم به خدایی که مبعوثت کرده، 

در  ما :گوید کهفرستادة تو همچنین می تو دستور داده است؟ فرمود: آری. آن مرد گفت:

ه گوید. گفت: تو را بتیم! گفت: راست میظف به روزه گرفتن هسمؤ رمضان هر سال، ماه

 مچنینهگفت: بلی. آن مرد افزود: او  صخدا،  این فرمان را خدا داده است؟ پیامبر

است،  د! گفت: صحیحهر یک از ما امکان داشته باشد، باید به حج کعبه برو :گوید کهمی

را به حق  گفت: قسم به آن کسی که تومرد برگشت و به راه افتاد، در حالی که می

و  صکنم و نه کم خواهم کرد. پیامبربرانگیخته است نه به این وظایف اضافه می

 ها جز با انجام سنتها ونراه خداست. اما خیلی از متدیّ کنندة آگاه بهبزرگترین دعوت

رعد و  شوند و اگر اینها را انجام ندهند، به شدتو مستحبات، از مردم راضی نمی لنواف

 آورند!غرند برمیغرند و کف میمی زنند وبرق می

که در صف نماز  خود من یکی از اینها را دیدم که جوان خوش قیافه و مؤدبی را

بود که با سر گشوده  کرد! جرم جوان در نظر این آقا آنایستاده بود، عتاب و خطاب می

وشاندن سر به خواند! به او گفتم: آیا هیچیک از امامان پ)برهنه( و موهای آراسته نماز می

گفت: نه گفتم: پس، اینگونه نماز خواندن بنابر اتفاق هنگام نماز را الزم شمرده است؟ 

همگان صحیح است؟! گفت: آری گفتم: پس اینهمه خشم و ستیز با یک جوان برای 
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آید، به نظر شما بهتر است این به مسجد می روند و اوچیست؟ جوانان دیگر به سینما می

 ا برود، یا بدون پوشاندن سر نماز بگزارد؟...فرد هم به سینم

 روش درست آنست که عمدة توجه خود را به واجبات اختصاص دهیم نه مستحبات

ت و در اصول، سخت و در فروع، آسان بگیریم. زیرا وسواس و سختگیری در جزئیا

ن ی آنافرعی ممکن است موجب عقب افتادن مردم در مسائل مورد اتفاق و حتی روگردان

 ز کل دین بشود.ا

ما باید در فروع و جزئیات، سختی و تعصب نشان ندهیم و مردم نیروها و آمادگیهای 

خود را صرف اصول و کلیات نمایند. وظیفة ما آنست که مردم را به واجبات اصلی 

متوجه سازیم. وقتی که یک مسلمان ادای فرائض را قبول کرد و طعم عبادت را چشید و 

 در شود تا کمبودهای احتمالیخود به مستحبات نیز سوق داده میبدان خو گرفت، خودب

مدارج عبودیت خدا صعود کند، تا آن که با کسب  را بدان وسیله جبران کرده، در واجبات

ای هیچ وسیله»حدیث قدسی آمده است که:  رفیع توفیق یابد. درمحبت خدا و درجة 

سازد، او با نوافل نیز بطور دائمی بندة مرا همچون فرائض مقرر شده، به من نزدیک نمی

جوید، تا آنجا که مورد محبت من قرار گیرد. وقتی هم که مورد محبت به من نزدیکی می

من قرار گرفت من گوش، چشم، دست و قدم او در شنیدن و دیدن و کوشیدن و دویدن 

ناهش در صورت پناه جستن، پپذیرم و خواهم بود و چنانچه از من درخواستی نماید، می

 .1«دهممی

آنان  کنیم، این است کهاز جمله تناقضاتی که در مورد بعضی از مسلمانها مشاهده می

 ورزند.کنند و در مقابل، از واجبات قصور میروی میدر عبادات مستحبی زیاده

.. نهایت بینیم که در انجام و تکمیل مستحبات نماز، ذکر و تسبیح و .مثال بعضی را می

الی آورند و در عین حال با وجود توانگری، از دادن زکات شانه خمل میکوشش را به ع

 روند.کنند و با آن که امکان و توانائی دارند، به حج نمیمی

________________ 
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دارند و حتی خوریم که با اشتیاق فراوان هفت بار حج میمی همچنین به کسانی بر

شده  خویش حتی والدینکنند که هر ساله به عمره و زیارت بروند، اما باعث ناراسعی می

ورزند آزاراند و یا نسبت به همسایگان و همشهریهای خود بخل مییا نزدیکان خود را می

 دارند.کشی روا میو یا در رابطه با مردم ظلم و حق

گرانقدر  بر ما واجب است که به این گروه از مردم و افراد مشابه آنان، این اصل

رت انجام ندادن واجبات ل مستحبی را در صوخداوند عم»اسالمی را بیاموزیم که 

چگونه خداوند حج دوم یا چهارم که مستحب و نافله است را از کسی که . «پذیردنمی

رساند. کند و کمکی به آنها نمیهمسایه و نزدیکان محتاج و گرسنه و بینوا را رها می

ای که از سنهکسی که سیر بخوابد و در کنارش گر»فرماید: می صقبول نماید؟ پیامبر

 .1«حالش اطالع دارد، وجود داشته باشد، به من ایمان نیاورده است
ل های ارزشمند و مفید اسالمی به خاطر فقدان امکان مالی در حابرخی از برنامه

برای  شوند کهتعطیلی بلکه مرگ است. در حالی که همه ساله، دهها هزار مسلمان پیدا می

در  روند. ای کاش اینها، مخارج حج مستحبی خود رایچهارمین یا هفتمین بار به حج م

همة  ها که بسیاری از آنها واجب کفائی بوده و در صورت انجام نپذیرفتن،این برنامه

 کردند.مسلمانان مسئول و گناهکار خواهند بود، مصروف می

ل داند چگونه میان کارهای مختلف تعادگاه از دین خود، کسی است که میمسلمان آ

ترتیب، باشند و بدینداند کدامیک مقدم و کدامیک در مرحلة بعدی میار کند و میبرقر

بی ای به کار مستحدهد و عالقهظیفة واجبی را به خاطر یک عمل مستحبی از دست نمیو

 کند، ندارد.که او را به مکروه یا حرام گرفتار می

 تار ازن گفست که در ضماز جمله نظریات فقهی عمیق در این باره، نظریة امام غزالی ا

ط آداب دقیق و اعمال باطنی شایان توجه و مراعات حجاج، تحت عنوان دومین شر

 گوید:می

________________ 
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گردد( دشمنان خدای سبحان از قبیل با پرداختن خراج )مالیاتی که به ناحق مقرر می»

ن عربهایی که در راه کمیکنند و ای که از ورود به مسجدالحرام جلوگیری میحاکمان مکه

همکاری در ظلم و تهیة اسباب  ،ی نکنند. زیرا که دادن مال )پول( به آنهاکنند را یارمی

بنابراین باید راهی برای  باشد.یاری کردن با جان میظلم برای آنان بوده، درست مانند 

؛ او ای نیستگریز و خالصی بیاندیشند. اگر ممکن نبود، به قول بعضی از علما مسأله

رکت برای حج و بازگشتن از راه بهتر از یاری کردن ظالمان است، زیرا گوید: ترک حمی

گیری( بدعتی است که تسلیم شدن بدان، موجب سنت گردیدن و که این کار )خراج

گردد، و متضمن خواری و ذلت مسلمین به صورت پرداخت جزیه عادی شدن آن می

و من مجبورم! زیرا اگر  گیرندباشد و این درست نیست که این مبلغ را با زور میمی

چیزی از او گرفته نشود... و اوست که شخص در خانه بنشیند و یا از وسط راه برگردد، 

 .1«افکندخویشتن را به حالت اجبار و اضطرار می
نجر به امت خود را بدین حقیقت رهنمون گردیده است که عمل م ص پیامبر اسالم

به مراتب نسبت به عبادات نافله  [یتدر صورت درستی ن] خیر و سودمند برای جامعه

از نماز  ص)مستحب( برتری دارد، مانند اصالح میان دو نفر یا دو گروه که در نظر پیامبر

 و روزه و صدقه باالتر است، همچنین پرداختن فرماندار عادل به کارهای مردم و مصالح

تاد سال بهتر یک روز کار امام عادل از عبادت هف»امت در حدیث شریف آمده است که: 

 .2«است
 هر چند که پرنتیجه و جام اینگونه اعمال خیر و برجسته،کسی خیال نکند که ان

سودمند باشد از به جا آوردن عبادات واجب خداوند باالتر است. خیر، واجبات محور 

بندة من با »پیشین به این مطلب اشاره داشت:  اساسی تمام اعمال هستند و حدیث قدسی

 .3«جویداند، به من تقرب نمیبه اندازة فرائضی که بر او مقرر شدهای هیچ وسیله

________________ 
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کنم با روشی که اصول آن را در رابطه با آموزش عبادات ذکر نمودیم، فکر می

لپذیر دتوانیم دست مردم را در حرکت به سوی خدا بگیریم و عبادت خدا را برای آنها می

ت از حیا خواهد انسان را با لقمة نانیمی گرایی کهو مطبوع گردانیم و با موج سرکش ماده

 معنوی غافل سازد، مقابله کنیم.
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